
 

 

 

 

  

  

  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
            โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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คำนำ

  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับนี้ เปนเอกสาร 
ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดทำ เพื่อเป็นกรอบและ

ทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผู เร ียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ใหตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูของ 
กลุ มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยพิจารณาตาม หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีองคประกอบ ดังตอไปนี้

- วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค

- สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค

- สาระและมาตรฐานการเรียนรู

- คุณภาพผูเรียน

- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง

- โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

- คำอธิบายรายวิชา

- โครงสรางรายวิชา

- สื่อ/แหลงเรียนรู

- แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู

  คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิด 
ประโยชนตอการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คณะผูจัดทำ 
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สาระสำคัญ

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านท่าข่อย

พุทธศักราช ๒๕๖๔ มุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความ อดทน อดกลั้น 

ยอมรับในความแตกตาง และมีคุณธรรม  สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนิน ชีวิต 

เปนพลเมืองดี มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสมประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้

  ๑. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลกั ธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา 
ตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม

  ๒. หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม 
ปจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ลักษณะและ 
ความสําคัญ การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ 
ปลูกฝงคานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิหนาที่ เสรีภาพการดําเนิน 
ชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

  ๓. เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ  การบริหาร 
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ  การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนํา 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน

  ๔. ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร พัฒนาการ 
ของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ผลกระทบที่ 
เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต  บุคคลสําคัญที ่มีอิทธิพลตอการเปลี ่ยนแปลงตาง ๆ ในอดีต 
ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก

  ๕. ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพ  แหลงทรัพยากร และ 
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
ความสัมพันธกันของ  สิ่งตาง ๆ ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทาง 
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ  การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค 

วิสัยทัศน 
 จัดการเรียนรูมุงใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะในความเปนพลเมืองดี

ตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สืบสานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย 

นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  

พันธกิจ 
 ๑. จัดการเรียนรูสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีความรูทางวิชาการ และ

คุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตร 

 ๒. สนับสนุนการรวมมือกับวัดและชุมชน พัฒนากิจกรรมและแหลงเรียนรูภูมิปญญา               

ทางพุทธศาสนา 

 ๓. จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหตระหนักรูคุณคาและดํารงตนบนพื้นฐานวิธีไทย ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. สงเสริมกิจกรรมปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม  

เปาประสงค  
 ๑. ผูเรียนมีศักยภาพทั้งดานความรูควบคูคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองตามคุณลักษณะ                

อันพึงประสงค 

 ๒. ผ ู  เร ียนมีความเป นพลเมืองดี ม ีจ ิตสาธารณะ และสามารถอยู ร วมในสังคมได                

อยางมีความสุข 

 ๓. ผูเรียนมคีวามรัก ภาคภูมิใจ และหวงแหนชุมชนของตนเอง 

 ๔. ผูเรียนนําความรูดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใหเกิดประโยชน 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอนัพึงประสงค 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมใน 

การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล
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และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ

ตนเองและสังคม 

 ๒.  ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห           

การคิด อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสราง            

องคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 ๓.  ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา

ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกดิขึ้น        

ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 ๔.  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไป

ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการ

อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ

ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การมีเหตุผล กตัญูกตเวที การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและ

ผูอื่น การรักและภูมิใจในความเปนไทยและรักษทองถิ่น   

 ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน

ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู 

การสื่อสาร   การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย 

 ๒. ซื่อสัตยสุจริต 

 ๓. มีวินัย 

 ๔. ใฝเรียนรู 

 ๕. อยูอยางพอเพียง 

 ๖. มุงมั่นในการทํางาน 

 ๗. รักความเปนไทย 

 ๘. มีจิตสาธารณะ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส ๑.๑  รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หรือศาสนา ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู

รวมกันอยางสันติสุข 

 มาตรฐาน ส ๑.๒  เขาใจ ตระหนักและปฏิบัต ิตนเปนศาสนิกชนที ่ด ี และธํารงรักษา

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

สาระที่ ๒ หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน ส ๒.๑  เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยมที่ดีงาม 

และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติ

สุข                       

 มาตรฐาน ส ๒.๒ เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ

ธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร 
 มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค

การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

 มาตรฐาน ส ๓.๒  เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ  

และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร 
 มาตรฐาน ส ๔.๑ เขาใจความหมาย  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร  

สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

 มาตรฐาน ส ๔.๒  เข าใจพัฒนาการของมน ุษยชาติจากอด ีตจนถ ึงป จจ ุบ ัน ในดาน

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ  

วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 มาตรฐาน ส ๔.๓  เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรัก

ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย 

 

 



๕ 

 

 

 

สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร  
 มาตรฐาน ส ๕.๑ เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล

ตอกันใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา วิเคราะห และสรุปขอมูล ตามกระบวนการ

ทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ                                                                                                                         

 มาตรฐาน ส ๕.๒  เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด                             

การสรางสรรควิถีการดําเนินชีวิต มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณภาพผูเรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 
 ๑. ไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและผูที่อยูรอบขาง ตลอดจนสภาพแวดลอมในทองถิ่น            

ที่อยูอาศัย และเชื่องโยงประสบการณไปสูโลกกวาง 

 ๒. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะกระบวนการ และมีขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนา          

ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเปน

พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยู ร วมกันและการทํางานกับผู อื ่น มีสวนรวมในกิจกรรมของ

หองเรียน และไดฝกหัดในการตัดสินใจ 

 ๓. ไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในลักษณะการบูรณา

การ ผูเรียนไดเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปจจุบันและอดีต มีความรูพื้นฐานทางเศรษฐกิจไดขอคิดเกี่ยวกับ

รายรับ-รายจายของครอบครัว เขาใจถึงการเปนผูผลิต ผูบริโภค รูจักการออมขั้นตนและวิธีการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. ไดรับการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่พลเมือง 

เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิปญญา เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในขั้นที่สูงตอไป 

 ๕. มีความรู เกี ่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสิ่งตาง ๆ ที ่อยู รอบตัวและชุมชน และ

สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมใกลตัว 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 

 

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
 ๑. ไดเรียนรูเรื่องของจังหวัด ภาค และประทศของตนเอง ทั้งเชิงประวัติศาสตร ลักษณะ

ทางกายภาพ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจโดยเนน

ความเปนประเทศไทย 

 ๒. ไดรับการพัฒนาความรูและความเขาใจ ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน

ตามหลัก   คําสอนของศาสนาที ่ตนนับถือ รวมทั้งมีสวนรวมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนา             

มากยิ่งขึ้น  

 ๓. ไดศึกษาและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดีของทองถิ่น 

จังหวัด ภาค และประเทศ รวมทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

ของทองถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น 

 ๔. ไดศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของจังหวัดและภาคตาง ๆ ของประเทศไทยกับประเทศ

เพื่อนบาน  ไดรับการพัฒนาแนวคิดทางสังคมศาสตร เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนาที่

พลเมือง เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และภูมิศาสตรเพื่อขยายประสบการณไปสูการทําความเขาใจ  

ในภูมิภาคซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม คานิยมความเชื่อ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม    การดําเนินชีว ิต การจัดระเบียบทางสังคม และการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน 

 ๕. มีความรูเกี ่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภัยพิบัติ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคม ในจังหวัด ภาค และประเทศไทย สามารถเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับภัย

พิบัติตาง ๆ ในประเทศไทยและหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรยีนรูแกนกลาง 

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน  ส ๑.๑ รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที ่ตนนับถือและศาสนาอื ่น  มีศรัทธาที ่ถูกตอง ยึดมั ่นและปฏิบัติตาม

หลักธรรมเพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกพุทธประวัติ  หรือประวัติของ

ศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป 

 พุทธประวัติ 

  ประสูติ 

  ตรัสรู 

  ปรินิพพาน  

๒. ชื่นชมและบอกแบบอยางการดำเนิน

ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/

เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามท่ี

กำหนด 

  สามเณรบัณฑิต 

  วัณณุปถชาดก 

  สุวัณณสามชาดก 

  พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว 

        ภูมิพลอดุลยเดช 

  เจาพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพรอม) 

๓. บอกความหมาย ความสำคัญ และ

เคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรม

โอวาท ๓ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

 พระรัตนตรัย 

   ศรัทธา  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

 โอวาท ๓ 

  ไมทำชั่ว 

o เบญจศีล 

  ทำความดี 

° เบญจธรรม 

° สังคหวัตถุ ๔ 

° กตัญูกตเวทีตอพอแม และ

ครอบครัว 

° มงคล ๓๘ 

- ทำตัวดี 

- วางาย 

- รับใชพอแม 



๘ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ 

     ปญญา)      

 พุทธศาสนสุภาษิต 

      อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ                        

ตนแลเปนที่พ่ึงของตน 

      มาตา  มิตฺตํ  สเก ฆเร                    

มารดาเปนมิตรในเรือนของตน 

๔. เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา      

มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนา  หรือการพัฒนาจิต         

ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

ตามที่กำหนด 

  ฝกสวดมนตและแผเมตตา 

  รูความหมายและประโยชนของสติ 

  ฟงเพลงและรองเพลงอยางมีสติ 

  เลนและทำงานอยางมีสติ 

  ฝกใหมีสติในการฟง การอาน การคิด 

การถามและการเขียน 

ป.๒  ๑. บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

  พระพุทธศาสนาเปนเอกลักษณ          

ของชาติไทย  

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตประสูติ จนถึง 

การออกผนวชหรือประวัติศาสดา              

ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

  

 สรุปพุทธประวัติ 

  ประสูติ  

o เหตุการณหลังประสูติ 

o แรกนาขวัญ 

o การศึกษา 

o การอภิเษกสมรส 

o เทวทูต ๔ 

o การออกผนวช 

๓. ชื่นชมและบอกแบบอยางการดำเนิน

ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/

เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยางตามท่ี

กำหนด 

  สามเณรราหุล 

  วรุณชาดก 

  วานรินทชาดก 

  สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไกเถื่อน) 

  สมเด็จพระญาณสังวร                

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)  



๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๔. บอกความหมาย ความสำคัญ และ

เคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามหลักธรรม

โอวาท ๓ ในพระพทุธศาสนา                  

หรือหลักธรรมของศาสนา                       

ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

 พระรัตนตรัย 

  ศรัทธา 

 โอวาท ๓ 

  ไมทำชั่ว 

° เบญจศีล 

  ทำความดี 

° เบญจธรรม 

° หิริ-โอตตัปปะ 

° สังคหวัตถุ ๔ 

° ฆราวาสธรรม ๔ 

° กตัญูกตเวทีตอครู อาจารย             

และโรงเรียน 

° มงคล ๓๘ 

- กตัญู 

- สงเคราะหญาติพี่นอง 

  ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ

ปญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 

  นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตฺญ กตเวทิตา    

ความกตัญญ กตเวทีเปนเครื่องหมาย         

ของคนดี 

   พฺรหฺมาติ มาตาปตโร                   

มารดาบิดาเปนพรหมของบุตร 

๕. ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคล

ในครอบครัวและในโรงเรียน ตามหลัก

ศาสนา 

 ตัวอยางการกระทำความดีของตนเอง

และบุคคลในครอบครัว และในโรงเรียน  

(ตามสาระในขอ ๔) 

๖.  เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา  

มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-

ศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ

ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด 

 

 ฝกสวดมนตไหวพระและแผเมตตา 

  รูความหมายและประโยชนของสติและ

สมาธ ิ

  ฝกสมาธิเบื้องตน 



๑๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

  ฝกสติเบื้องตนดวยกิจกรรมการเคลื่อนไหว

อยางมีสติ 

  ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน  

การคิด  การถาม และการเขียน 

 ๗. บอกชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญ

ของคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือและ

ศาสนาอื่น ๆ 

 ชื่อศาสนา ศาสดา และคัมภีรของ   

ศาสนาตาง ๆ  

 พระพุทธศาสนา 

o ศาสดา : พระพุทธเจา 

o คัมภีร : พระไตรปฎก 

  ศาสนาอิสลาม 

o ศาสดา : มุฮัมมัด 

o คัมภีร : อัลกุรอาน 

  คริสตศาสนา 

o ศาสดา : พระเยซู 

o คัมภีร : ไบเบิล 

  ศาสนาฮินดู 

o ศาสดา : ไมมีศาสดา 

o คัมภีร :  พระเวท  พราหมณะ 

อุปนิษัท  อารัณยกะ   

ป.๓  ๑. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เปน

รากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 

  ความสัมพันธของพระพุทธศาสนากับ       

การดำเนินชีวิตประจำวัน เชน  

การสวดมนต   การทำบุญ ใสบาตร  

การแสดงความเคารพ  การใชภาษา  

  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการ

สรางสรรคผลงานทางวัฒนธรรมไทย         

อันเกิดจากความศรัทธา เชน วัด   

ภาพวาด  พระพุทธรูป วรรณคดี 

สถาปตยกรรมไทย 

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตการบำเพ็ญเพียร

จนถึงปรินิพพาน  หรือประวัติของศาสดาที่

ตนนับถือตามที่กำหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 

  การบำเพ็ญเพียร 



๑๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  ผจญมาร 

  ตรัสรู 

  ปฐมเทศนา 

  ปรินิพพาน 

๓. ชื่นชมและบอกแบบอยางการดำเนิน

ชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/

เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง              

ตามทีก่ำหนด 

  สามเณรสังกิจจะ 

  อารามทูสกชาดก 

  มหาวาณิชชาดก 

  สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรํสี) 

  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

๔. บอกความหมาย ความสำคัญของ

พระไตรปฎก หรือคัมภีรของศาสนา           

ที่ตนนับถือ  

  ความสำคัญของพระไตรปฎก  เชน        

เปนแหลงอางอิง ของหลักธรรมคำสอน    

 ๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย           

และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓             

ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรม           

ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พระรัตนตรัย 

  ศรัทธา 

 โอวาท ๓ 

  ไมทำชั่ว 

° เบญจศีล 

  ทำความดี 

° เบญจธรรม 

° สติ-สัมปชัญญะ 

° สังคหวัตถุ ๔ 

° ฆราวาสธรรม ๔ 

° อัตถะ ๓   (อัตตัตถะ,  ปรัตถะ,  

อุภยัตถะ)  

° กตัญูกตเวทีตอชุมชน,  

สิ่งแวดลอม 

° มงคล ๓๘ 

-  รูจักให 

-  พูดไพเราะ 

-  อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี 



๑๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ  

ปญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 

  ททมาโน  ปโย โหติ                           

     ผูใหยอมเปนที่รัก 

  โมกฺโข กลฺยาณิยา  สาธุ  

     เปลงวาจาไพเราะใหสำเร็จประโยชน 

 ๖. เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา มีสติ

ที่เปนพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา 

หรือการพัฒนาจิต ตามแนวทางของศาสนา

ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

 ฝกสวดมนต  ไหวพระ   สรรเสริญคุณ

พระรัตนตรัยและแผเมตตา  

  รูความหมายและประโยชนของสติและ

สมาธ ิ

  รูประโยชนของการฝกสติ 

  ฝกสมาธิเบื้องตนดวยการนับลมหายใจ 

  ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ           

การนอน  อยางมีสติ 

 ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน             

การคิด  การถาม และการเขียน 

 ๗. บอกชื่อ ความสำคัญและปฏิบัติตน          

ไดอยางเหมาะสมตอศาสนวัตถุ                 

ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของ         

ศาสนาอื่น ๆ 

 

  ชื่อและความสำคัญของศาสนวัตถุ             

     ศาสนสถานและ ศาสนบุคคล                   

ในพระพุทธศาสนา   ศาสนาอิสลาม   

คริสตศาสนา ศาสนาฮินดู    

 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอศาสนวัตถุ   

     ศาสนสถาน และศาสนบุคคล                 

ในศาสนาอื่น ๆ 

ป.๔ 

  

๑. อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา  

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเปนศูนย

รวมจิตใจของศาสนิกชน 

  พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เปน              

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  

  เปนศูนยรวมการทำความดี และพัฒนา

จิตใจ  เชน  ฝกสมาธิ  สวดมนต   

ศึกษาหลักธรรม   



๑๓ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  เปนที่ประกอบศาสนพิธี (การทอดกฐิน 

การทอดผาปา  การเวียนเทียน  

การทำบุญ)   

  เปนแหลงทำกิจกรรมทางสังคม  เชน 

การจัดประเพณีทองถิ่น การเผยแพร

ขอมูลขาวสารชุมชน และ 

การสงเสริมพัฒนาชุมชน  

 ๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตบรรลุธรรมจนถึง

ประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดา             

ที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

 สรุปพุทธประวัติ  (ทบทวน) 

 ตรัสรู 

 ประกาศธรรม  ไดแก  

° โปรดชฎิล   

° โปรดพระเจาพิมพิสาร   

° พระอัครสาวก   

° แสดงโอวาทปาฏิโมกข   

๓. เห็นคุณคา และปฏิบัติตนตามแบบอยาง

การดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก 

ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง 

ตามที่กำหนด 

  พระอุรุเวลกัสสปะ 

  กุฏิทูสกชาดก 

  มหาอุกกุสชาดก 

  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก 

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๔.  แสดงความเคารพ  พระรัตนตรัย  

ปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ 

ในพระพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมของ

ศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

 พระรัตนตรัย 

o ศรัทธา ๔ 

  พระพุทธ 

° พุทธคุณ ๓ 

  พระธรรม 

° หลักกรรม 

   พระสงฆ 

 ไตรสิกขา 

  ศีล สมาธิ ปญญา 

 โอวาท ๓ 

 ไมทำชั่ว 



๑๔ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

o เบญจศีล 

o ทุจริต ๓ 

  ทำความดี 

o เบญจธรรม 

o สุจริต  ๓ 

o พรหมวิหาร ๔ 

o กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ   

o มงคล ๓๘ 

-  เคารพ 

-  ถอมคน 

-  ทำความดีใหพรอมไวกอน 

   ทำจิตใหบรสิุทธิ ์(บริหารจิตและเจริญปญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 

   สุขา สงฆฺสฺส  สามคฺคี   

     ความพรอมเพรียงของหมูใหเกิดสุข 

   โลโกปตฺถมฺภิกา   เมตฺตา  

เมตตาธรรม  ค้ำจุนโลก 

๕. ชื่นชมการทำความดีของตนเอง            

บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน  

ตามหลักศาสนา พรอมทั้งบอกแนวปฏิบัติ           

ในการดำเนินชีวิต 

 ตัวอยางการกระทำความดีของตนเอง

และบุคคลในครอบครัว ในโรงเรียน  

และในชุมชน 

๖.  เห็นคุณคาและสวดมนต แผเมตตา  

มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิต 

ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

ตามที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ                  

คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา 

 รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ

และปญญา 

 รูวิธีปฏิบัติของการบริหารจิตและเจริญ

ปญญา 

 ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และการนอน  

อยางมีสติ 

 ฝกการกำหนดรูความรูสึก  เมื่อตาเห็น

รูป  หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  



๑๕ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ ใจรับรู

ธรรมารมณ 

 ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน การคิด  

การถาม และการเขียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  ที่

ตนนับถือ เพื่อการอยูรวมกันเปนชาติ          

ไดอยางสมานฉันท 

 หลักธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยาง

สมานฉันท 

o เบญจศีล – เบญจธรรม 

o ทุจริต ๓ – สุจริต ๓ 

o พรหมวิหาร ๔ 

o มงคล ๓๘  

-  เคารพ  

- ถอมตน 

- ทำความดีใหพรอมไวกอน 

o พุทธศาสนสุภาษิต : ความพรอม

เพรียงของหมูใหเกิดสุข  เมตตา

ธรรมค้ำจุนโลก 

  กตัญูกตเวทีตอประเทศชาติ 

๘.  อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 

โดยสังเขป 

  ประวัติศาสดา 

o พระพุทธเจา 

o มุฮัมมัด 

o พระเยซู 

ป.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. วิเคราะหความสำคัญของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ        

ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม          

และหลักในการพัฒนาชาติไทย  

 มรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับจาก

พระพุทธศาสนา 

o มรดกทางดานรูปธรรม เชน              

ศาสนสถาน  โบราณวัตถุ  

สถาปตยกรรม 

o มรดกทางดานจิตใจ เชน หลักธรรม

คำสั่งสอน ความเชื่อ และคุณธรรม

ตาง ๆ  

  การนำพระพุทธศาสนาไปใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาชาติไทย 



๑๖ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o พัฒนาดานกายภาพ และ

สิ่งแวดลอม เชน ภาวนา ๔             

(กาย  ศีล   จิต  ปญญา) ไตรสิกขา 

(ศีล สมาธิ ปญญา)  และอริยสัจสี่  

o พัฒนาจิตใจ  เชน หลักโอวาท ๓  

(ละความชั่ว   ทำดี   ทำจิตใจให

บริสุทธิ์) และการบริหารจิตและ

เจริญปญญา 

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต                    

เสด็จกรุงกบิลพัสดุจนถึงพุทธกิจสำคัญ   

หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 

  โปรดพระพุทธบิดา  (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ) 

  พุทธกิจสำคัญ ไดแก โลกัตถจริยา  

ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา   

๓. เห็นคุณคา และประพฤติตนตาม

แบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจาก

ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา              

และศาสนิกชนตัวอยาง ตามที่กำหนด 

  พระโสณโกิวิสะ 

  จูฬเสฏฐิชาดก 

  วัณณาโรหชาดก 

  สมเด็จพระสังฆราช (สา) 

  อาจารยเสถียร  โพธินันทะ 

๔. อธิบายองคประกอบ และความสำคัญ

ของพระไตรปฎก  หรือคัมภีรของศาสนาที่

ตนนับถือ   

 

 องคประกอบของพระไตรปฎก 

  พระสุตตันตปฎก 

  พระวินัยปฎก 

  พระอภิธรรมปฎก 

 ความสำคัญของพระไตรปฎก 

๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  

 และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรม

โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

ตามที่กำหนด  

 

 พระรัตนตรัย 

o ศรัทธา ๔ 

  พระพุทธ 

o พุทธจริยา ๓ 

  พระธรรม 

o อริยสัจ ๔ 

o หลักกรรม 



๑๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พระสงฆ 

 ไตรสิกขา 

  ศีล สมาธิ ปญญา 

 โอวาท ๓ 

  ไมทำชั่ว 

o เบญจศีล 

o อบายมุข ๔ 

 ทำความดี 

o เบญจธรรม 

o บุญกิริยาวัตถุ ๓ 

o อคติ ๔ 

o อิทธิบาท ๔ 

o กตัญูกตเวทีตอพระพุทธศาสนา 

o มงคล ๓๘ 

-  ใฝรู ใฝเรียน 

- การงานไมอากูล 

- อดทน 

  ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ

ปญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 

   วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ                           

คนจะลวงทุกขไดเพราะความเพียร 

  ปฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต                       

ปญญา  คือ แสงสวางในโลก 

๖. เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตา  

มีสติที่เปนพื้นฐานของสมาธิใน

พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่

กำหนด 

 

 

 สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ                 

คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา 

  รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ

และปญญา 

   รูวิธีปฏิบัติและประโยชนของ              

การบริหารจิตและเจริญปญญา 



๑๘ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ              

การนอน  อยางมีสติ 

   ฝกการกำหนดรูความรูสึก  เมื่อตา             

เห็นรูป  หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้น

ลิ้มรส  กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบใจรับรู

ธรรมารมณ 

   ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน              

การคิด   การถามและการเขียน 

๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตน

นับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและ

สิ่งแวดลอม 

 โอวาท ๓ (ตามสาระการเรียนรูขอ ๕) 

 

ป.๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. วิเคราะหความสำคัญของพระพุทธ-  

ศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจำชาติ  

หรือความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 

 พระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนา

ประจำชาติ เชน  เปนเอกลักษณของชาติ

ไทย  เปนรากฐานทางวัฒนธรรมไทย           

เปนศูนยรวมจิตใจ  เปนมรดกทางวัฒนธรรม

ไทย และเปนหลักในการพัฒนาชาติไทย   

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแตปลงอายุสังขาร

จนถึงสังเวชนียสถาน หรือประวัติศาสดาที่

ตนนับถือตามที่กำหนด 

 

  สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน) 

  ปลงอายุสังขาร 

  ปจฉิมสาวก 

  ปรินิพพาน 

  การถวายพระเพลิง 

  แจกพระบรมสารีริกธาตุ 

  สังเวชนียสถาน ๔ 

๓. เห็นคุณคาและประพฤติตนตาม

แบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจาก

ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และ            

ศาสนิกชนตัวอยางตามที่กำหนด 

  พระราธะ 

  ทีฆีติโกสลชาดก 

  สัพพทาฐิชาดก 

  พอขุนรามคำแหงมหาราช 

  สมเด็จพระมหาสมณเจากรม-พระปรม 

นุชิตชิโนรส 



๑๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. วิเคราะหความสำคัญและเคารพ       

พระรัตนตรัย  ปฏิบัติตามไตรสิกขาและ

หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา  

หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตน 

นับถือตามที่กำหนด 

 พระรัตนตรัย 

o ศรัทธา ๔ 

    พระพุทธ 

o พุทธกิจ ๕ 

  พระธรรม 

o อริยสัจ ๔ 

o หลักกรรม 

  พระสงฆ 

 ไตรสิกขา 

  ศีล สมาธิ ปญญา 

 โอวาท ๓ 

  ไมทำชั่ว 

o  เบญจศีล 

o  อบายมขุ ๖ 

o  อกุศลมูล ๓ 

 ทำความดี 

o เบญจธรรม 

o  กุศลมูล ๓ 

o  พละ ๔ 

o  คารวะ ๖ 

o  กตัญูกตเวทีตอพระมหากษัตริย 

o  มงคล ๓๘ 

-  มีวินัย  

- การงานไมมีโทษ 

- ไมประมาทในธรรม 

  ทำจิตใหบริสุทธิ์ (บริหารจิตและเจริญ

ปญญา) 

 พุทธศาสนสุภาษิต 

  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปติ  



๒๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนจะไดเกียรติดวยสัจจะ   

 ยถาวาที  ตถาการี   

พูดเชนไร  ทำเชนนั้น 

๕. ชื่นชมการทำความดีของบุคคลใน

ประเทศตามหลักศาสนา   พรอมทั้งบอก

แนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

  ตัวอยางการกระทำความดีของบุคคล        

ในประเทศ  

   

๖. เห็นคุณคาและสวดมนตแผเมตตา และ

บริหารจิตเจริญปญญา มีสติที่เปนพื้นฐาน

ของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือ             

การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนา            

ที่ตนนับถือ ตามท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สวดมนตไหวพระ  สรรเสริญ                

คุณพระรัตนตรัยและแผเมตตา 

   รูความหมายของสติสัมปชัญญะ  สมาธิ

และปญญา 

   รูวิธีปฏิบัติและประโยชนของ                 

การบริหารจิตและเจริญปญญา 

   ฝกการยืน การเดิน  การนั่ง  และ             

การนอนอยางมีสติ 

   ฝกการกำหนดรูความรูสึกเม่ือตาเห็นรูป  

หูฟงเสียง  จมูกดมกลิ่น  ลิ้นลิ้มรส  

กายสัมผัสสิ่งที่มากระทบ   ใจรับรู

ธรรมารมณ 

 ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน      

การคิด  การถาม และการเขียน 

๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา         

ที่ตนนับถือ เพ่ือแกปญหาอบายมุข              

และ         สิ่งเสพติด 

 หลักธรรม : อริยสัจ ๔  หลักกรรม 

 โอวาท ๓ :  เบญจศีล – เบญจธรรม  

อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓ กุศลมูล ๓ 

๘. อธิบายหลักธรรมสำคัญของ                

ศาสนาอื่น ๆ โดยสังเขป 

 หลักธรรมสำคัญของศาสนาตาง ๆ  

 พระพุทธศาสนา  :  อริยสัจ ๔           

โอวาท  ๓  ฯลฯ 

 ศาสนาอิสลาม :  หลักศรัทธา                 

หลักปฏิบัติ หลักจริยธรรม  

 คริสตศาสนา : บัญญัติ  ๑๐ ประการ 



๒๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๙. อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี

พิธีกรรมของศาสนาอื่น ๆ และปฏิบัติตนได

อยางเหมาะสมเมื่อตองเขารวมพิธี 

 ศาสนพิธีของศาสนาตาง ๆ  

 พระพุทธศาสนา 

o ศาสนพิธีที่เปนพุทธบัญญัติ เชน 

บรรพชา  อุปสมบท 

o ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับ

พระพุทธศาสนา เชน ทำบุญพิธีเนื่อง

ในวันสำคัญทางศาสนา 

o ศาสนาอิสลาม  เชน  การละหมาด               

การถือศีลอด  การบำเพ็ญฮัจญ ฯลฯ 

o คริสตศาสนา  เชน  ศีลลางบาป             

ศีลอภัยบาป  ศีลกำลัง  ศีลมหาสนิท  

ฯลฯ 

o ศาสนาฮินดู  เชน พิธีศราทธ  พิธี

บูชาเทวดา 

 

สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
มาตรฐาน ส ๑.๒  เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี  และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา     

หรือศาสนาที่ตนนับถือ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ 

 

๑. บำเพ็ญประโยชนตอวัด                         

หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การบำเพ็ญประโยชนตอวัด หรือ           

ศาสนสถาน 

  การพัฒนาทำความสะอาด 

  การบริจาค   

  การรวมกิจกรรมทางศาสนา 

๒. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตน

เปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

  ขั้นเตรียมการ    ขั้นพิธีการ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม               

และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได

ถูกตอง 

 

 ประวัติโดยสังเขปของวันสำคัญ              

ทางพระพุทธศาสนา   

  วันมาฆบูชา   

  วันวิสาขบูชา   



๒๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  วันอาสาฬหบูชา   

  วันอัฏฐมีบูชา  

 การบูชาพระรัตนตรัย 

ป.๒ ๑. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของ

ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนดไดถูกตอง  

 การฝกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    

  การพนมมือ 

  การไหว 

  การกราบ 

  การนั่ง 

  การยืน การเดิน 

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม            

แลวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด            

ไดถูกตอง 

 

 

  การเขารวมกิจกรรมและพิธีกรรม          

ที่เก่ียวเนื่องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

  ระเบียบพิธีการบูชาพระรัตนตรัย 

  การทำบุญตักบาตร 

 

ป.๓ ๑. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวก   

ศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับ

ถือ ตามที่กำหนดไดถูกตอง 

 ฝกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ    

   การลุกขึ้นยืนรับ 

   การตอนรับ 

   การรบั – สงสิ่งของแกพระภิกษุ 

   มรรยาทในการสนทนา 

   การสำรวมกิริยามารยาท  การแตงกาย

ที่เหมาะสมเมื่อ    

   อยูในวัดและพุทธสถาน 

   การดูแลรักษาศาสนวัตถุและ  ศาสน

สถาน      

๒. เห็นคุณคา และปฏิบัติตนในศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่

กำหนดไดถูกตอง 

 

  การอาราธนาศีล 

  การสมาทานศีล 

  เครื่องประกอบโตะหมูบูชา  การจัดโตะ

หมูบูชา 

๓. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตน

เปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 ความเปนมาของการแสดงตน            

เปนพุทธมามกะ 



๒๓ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 

 

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

  ขั้นเตรียมการ 

  ขั้นพิธีการ 

ป.๔ ๑. อภิปรายความสำคัญ และมีสวนรวม        

ในการบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่

ตนนับถือ 

 

  ความรูเบื้องตนและความสำคัญของ 

ศาสนสถาน    

  การแสดงความเคารพตอศาสนสถาน 

  การบำรุงรักษาศาสนสถาน 

๒. มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี 

ตามที่กำหนด 

 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมตอพระภิกษุ 

  การยืน การเดิน  และการนั่งที่เหมาะสม

ในโอกาสตาง ๆ 

๓. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวัน

สำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดไดถูกตอง 

  การอาราธนาศีล 

  การอาราธนาธรรม 

  การอาราธนาพระปริตร 

  ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตน               

ในวันธรรมสวนะ 

ป.๕ ๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ       

อยางเรียบงาย มีประโยชน และปฏิบัติตน

ถูกตอง 

  การจัดพิธีกรรมที่เรียบงาย ประหยัด          

มีประโยชน และถูกตองตามหลัก            

ทางศาสนาที่ตนนับถือ  

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ         

วันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด และ

อภิปรายประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม

กิจกรรม 

 

 

 

  การมีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานที่

ประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา 

  พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน 

  ระเบียบพิธีในการทำบุญงานมงคล 

  ประโยชนของ การเขารวมศาสนพิธี  

พิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรม             

ในวันสำคัญทางศาสนา        

๓. มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี 

ตามที่กำหนด 

 

  การกราบพระรัตนตรัย  

  การไหวบิดา มารดา ครู/อาจารย                 

ผูที่เคารพนับถือ 

  การกราบศพ 



๒๔ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๖ ๑. อธิบายความรูเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ

ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสม  

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ

ภายในวัด เชน เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 

  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 

๒. มีมรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี 

ตามที่กำหนด 

 

  การถวายของแกพระภิกษุ 

 การปฏิบัติตนในขณะฟงธรรม 

 การปฏิบัติตนตามแนวทางของ

พุทธศาสนิกชน   เพื่อประโยชนตอ

ศาสนา 

๓. อธิบายประโยชนของการเขารวม          

ใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม และกิจกรรม           

ในวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด         

และปฏิบัติตนไดถูกตอง 

 

  ทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 

และอาราธนาพระปริตร 

 พิธีทอดผาปา 

 พิธีทอดกฐิน 

 ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล 

  การปฏิบัติตนที่ถูกตองในศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา เชน 

วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วนัอัฐมีบูชา 

วันอาสาฬหบูชา   วันธรรมสวนะ 

  ประโยชนของการเขารวมในศาสนพิธี/

พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา 

๔. แสดงตนเปนพุทธมามกะ หรือแสดงตน

เปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 

 การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

° ขั้นเตรียมการ 

° ขั้นพิธีการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

 

 

สาระที่ ๒ หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๑   เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี  มีคานิยมทีด่ีงามและธํารง

รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก

อยางสันติสุข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกประโยชนและปฏิบัติตนเปนสมาชิก

ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน 

 

 การเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ

โรงเรียน เชน  

-  กตัญูกตเวทีและเคารพรับฟง

คำแนะนำของพอแม ญาติผูใหญ   

และครู 

-  รูจักกลาวคำขอบคุณ ขอโทษ           

การไหวผูใหญ      

-  ปฏิบัติตาม ขอตกลง กติกา กฎ 

ระเบียบ  ของครอบครัวและโรงเรียน  

-  มีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว

และโรงเรียน  

-  มีเหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น  

-  มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจ 

 ประโยชนของการปฏิบัติตนเปนสมาชิก 

ที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน                 

 ๒. ยกตัวอยางความสามารถและความด ี

ของตนเอง ผูอื่น และบอกผล                       

จากการกระทำนั้น 

 

 ลักษณะความสามารถและลักษณะ 

ความดีของตนเองและผูอ่ืน เชน 

-  ความกตัญูกตเวที 

-  ความมีระเบียบวินัย 

-  ความรับผิดชอบ    

-  ความขยัน  

-  การเอ้ือเฟอเผื่อแผและชวยเหลือผูอ่ืน 

-  ความซื่อสัตยสุจริต     

-  ความเมตตากรุณา  

  ผลของการกระทำความดี เชน  



๒๖ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

-  ภาคภูมิใจ  

-  มีความสุข   

-  ไดรับการชื่นชม ยกยอง 

ป.๒ 

 

 

 

๑. ปฏิบัติตนตามขอตกลง  กติกา  กฎ 

ระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวัน 

  ขอตกลง  กติกา  กฎ ระเบียบ  หนาที่ที่

ตองปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน 

สถานที่สาธารณะ เชน โรงภาพยนต 

โบราณสถาน ฯลฯ 

๒. ปฏิบัติตนตนตามมารยาทไทย 

 

  มารยาทไทย เชน การแสดงความเคารพ 

การยืน การเดิน การนั่ง การนอน       

การทักทาย  การรับประทาน 

๓. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  

ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่

แตกตางกันโดยปราศจากอคติ 

  การยอมรับความแตกตางของคนใน

สังคม ในเรื่อง ความคิด  ความเชื่อ 

ความสามารถและการปฏิบัติตนของ

บุคคลอ่ืนที่ แตกตางกัน เชน  

-  บุคคลยอมมีความคิดที่มีเหตุผล  

-  การปฏิบัติตนตามพิธีกรรมตามความ

เชื่อของบุคคล 

-  บุคคลยอมมีความสามารถแตกตางกัน 

-  ไมพูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจ

ผูอื่น ในเรื่องของรูปรางหนาตา         

สีผม สีผิว ที่แตกตางกัน 

๔. เคารพในสิทธิ เสรีภาพของผูอื่น     สิทธิสวนบุคคล เชน    

-  สิทธิแสดงความคิดเห็น 

-  สิทธิเสรีภาพในรางกาย    

-  สิทธิในทรัพยสิน 

ป.๓ 

 

๑. สรุปประโยชนและปฏิบัติตนตาม

ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว          

และทองถิ่น 

 ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว              

เชน การแสดงความเคารพและการเชื่อ

ฟงผูใหญ การกระทำกิจกรรมรวมกัน  

ในครอบครัว 

 ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถิ่น เชน 

การเขารวมประเพณีทางศาสนา 



๒๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ประเพณีเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต      

ประโยชนของการปฏิบัติตนตาม

ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว

และทองถิ่น 

๒. บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ

ตนเอง และผูอื่นท่ีอยูในกระแสวัฒนธรรม       

ที่หลากหลาย 

  พฤติกรรมของตนเองและเพื่อน ๆ               

ในชีวิตประจำวัน เชน การทักทาย             

การทำความเคารพ การปฏิบัตติาม          

ศาสนพิธี การรับประทานอาหาร การใช

ภาษา (ภาษาถ่ินกับภาษาราชการ และ

ภาษาอื่น ๆ ฯลฯ ) 

  สาเหตุที่ทำใหพฤติกรรมการดำเนินชีวิต

ในปจจุบันของนักเรียน และผูอื่น

แตกตางกัน 

๓. อธิบายความสำคัญขอวันหยุดราชการ        

ที่สำคัญ    

  วันหยุดราชการที่สำคัญ เชน  

-  วันหยุดเกี่ยวกับชาติและ

พระมหากษัตริย เชน วันจักรี              

วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล                  

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

-  วันหยุดราชการเกี่ยวกับศาสนา เชน  

วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา                    

วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา  

-  วันหยุดราชการเกีย่วกับประเพณีและ

วัฒนธรรม เชน วันสงกรานต             

วันพืชมงคล 

๔. ยกตัวอยางบุคคลซึ่งมีผลงานที่เปน

ประโยชนแกชุมชนและทองถิ่นของตน 

  บุคคลที่มีผลงานเปนประโยชนแกชุมชน

และทองถิ่นของตน 

  ลักษณะผลงานที่เปนประโยชนแกชุมชน

และทองถิ่น 

ป.๔ ๑. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถ ี

ประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 

 

  การเขารวมกิจกรรมประชาธิปไตยของ

ชุมชน เชน การรณรงคการเลือกตั้ง 



๒๘ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  แนวทางการปฏิบัติตนเปนสมาชิกท่ีดี

ของชุมชน เชน อนุรักษสิ่งแวดลอม        

สาธารณสมบัติ โบราณวัตถุและ

โบราณสถาน  การพัฒนาชมุชน   

๒. ปฏิบัติตนในการเปนผูนำและผูตามที่ดี 

 

  การเปนผูนำและผูตามที่ดี 

-  บทบาทและความรับผิดชอบของผูนำ 

-  บทบาทและความรับผิดชอบของผู

ตามหรือสมาชิก   

-  การทำงานกลุมใหมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ   และประโยชนของ

การทำงานเปนกลุม   

๓. วิเคราะหสทิธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน            

พึงไดรับตามกฎหมาย 

  

  สิทธิพื้นฐานของเด็ก  เชน สิทธิที่จะมี

ชีวิต สิทธิที่จะไดรับการปกปอง สิทธิ        

ที่จะไดรับการพัฒนา สิทธิที่จะมี             

สวนรวม 

๔. อธิบายความแตกตางทางวัฒนธรรม         

ของกลุมคนในทองถิ่น 

  วัฒนธรรมในภาคตาง ๆ ของไทย             

ที่แตกตางกัน เชน การแตงกาย             

ภาษา อาหาร  

๕. เสนอวิธีการที่จะอยูรวมกัน                 

อยาง     สันติสุขในชีวิตประจำวัน 

  ปญหาและสาเหตุของการเกิด             

ความขัดแยงในชีวิตประจำวัน 

  แนวทางการแกปญหาความขัดแยง          

ดวยสันติวิธ ี

ป.๕ 

 

 

๑. ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  

บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาที่ในฐานะ

พลเมืองดี  

 

  สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ   

  หนาที่ของพลเมืองดี เชน เคารพ 

เทิดทูนสถาบันชาติ   ศาสนา 

พระมหากษัตริย อนรุักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม  ปฏิบัติตามกฎหมาย     

  คุณลักษณะของพลเมืองดี  เชน เห็นแก

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ   



๒๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๒. เสนอวิธีการปกปองคุมครองตนเอง         

หรือผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

  เหตุการณที่ละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย 

  แนวทางการปกปองคุมครองตนเอง     

หรือผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก 

  การปกปองคุมครองสิทธิเด็กใน

สังคมไทย 

๓. เห็นคุณคาวัฒนธรรมไทยท่ีมีผล           

ตอการดำเนินชีวิตในสังคมไทย 

 

  วัฒนธรรมไทย ที่มีผลตอการดำเนินชีวิต

ของคนในสังคมไทย 

  คุณคาของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต 

 ๔. มีสวนรวมในการอนุรักษและเผยแพร  

ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน 

  ความสำคัญของภูมิปญญาทองถิ่น  

  ตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน   

ของตน 

  การอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญา

ทองถิ่นของชุมชน 

ป.๖ ๑. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับ

ชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน 

  กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน

เชน 

-   กฎหมายจราจร   

-   กฎหมายทะเบียนราษฎร 

-   กฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

-   เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ อบต. อบจ. 

  ประโยชนของการปฏิบัติตนตาม

กฎหมายดังกลาว 

๒. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม    

ตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรม      

อันดีงาม 

 

  ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 

  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม

กาลเวลาที่มีผลตอตนเองและสังคมไทย 

  แนวทางการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย 

๓. แสดงออกถึงมารยาทไทยไดเหมาะสม 

ถูกกาลเทศะ 

  ความหมายและสำคัญของมารยาทไทย 

  มารยาทไทยและมารยาทสังคม   เชน  

การแสดงความเคารพ การยืน  การเดิน 

การนั่ง การนอน การรับของสงของ            

การรับประทานอาหาร การแสดงกิริยา



๓๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

อาการ  การทักทาย  การสนทนา         

การใชคำพูด 

๔.  อธิบายคุณคาทางวัฒนธรรมที่แตกตาง

กันระหวางกลุมคนในสังคมไทย 

  ประโยชนและคุณคาทางวัฒนธรรม 

  ความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวาง

กลุมคนภาคตาง ๆ ในสังคมไทย 

  แนวทางการรักษาวัฒนธรรม 

๕. ติดตามขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง ๆ 

ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใชขอมูล 

ขาวสารในการเรียนรูไดเหมาะสม  

  ขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง ๆ เชน 

วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ แหลงขาว

ตาง ๆ สถานการณจริง  

  ประโยชนจากการติดตามขอมูล 

ขาวสาร   เหตุการณตาง ๆ  

  หลักการเลือกรับและใชขอมูล ขาวสาร

จากสื่อตาง ๆ รวมทั้งสื่อท่ีไรพรมแดน 

 

สาระที่ ๒  หนาที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐาน ส ๒.๒  เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน  ยึดมั่น ศรัทธาและธํารงรักษา        

ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกโครงสราง  บทบาทและหนาที ่          

ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน   

 

 โครงสรางของครอบครัวและ

ความสัมพันธของบทบาท หนาที ่             

ของสมาชิกในครอบครัว 

 โครงสรางของโรงเรียน ความสัมพันธของ

บทบาท หนาที่ของสมาชิกในโรงเรียน 

๒. ระบุบทบาท สิทธิ หนาที่ของตนเอง             

ในครอบครัวและโรงเรียน 

 

 ความหมายและความแตกตางของอำนาจ

ตามบทบาท สิทธิ หนาที่ในครอบครัว

และโรงเรียน 

 การใชอำนาจในครอบครัวตามบทบาท 

สิทธิหนาที่ 



๓๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๓. มีสวนรวมในการตัดสินใจ                

และทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียน

ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย

ในครอบครัว เชน การแบงหนาที ่          

ความรับผิดชอบในครอบครัว การรับฟง

และแสดงความคิดเห็น 

 กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย

ในโรงเรียน เชน เลือกหัวหนาหอง 

ประธานชุมนุม ประธานนักเรียน   

ป.๒ 

 

 

 

๑. อธิบายความสัมพันธของตนเอง และ

สมาชิกในครอบครัวในฐานะเปนสวนหนึ่ง

ของชุมชน 

 ความสัมพันธของตนเอง และสมาชิก       

ในครอบครัวกับชุมชน เชน                   

การชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน 

๒. ระบุผูมีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจ

ในโรงเรียน และชุมชน 

 ผูมีบทบาท อำนาจในการตัดสินใจ 

ในโรงเรียน และชุมชน เชน ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูนำทองถิ่น  กำนัน 

ผูใหญบาน 

ป.๓ ๑. ระบุบทบาทหนาที่ของสมาชิกของ

ชุมชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 บทบาทหนาที่ของสมาชิกในชุมชน 

 การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ              

ตามกระบวนการประชาธิปไตย 

๒. วิเคราะหความแตกตางของ

กระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/

โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียง

โดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง 

 การออกเสียงโดยตรงและการเลือก

ตัวแทนออกเสียง 



๓๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๓. ยกตัวอยางการเปลี่ยนแปลงในชั้น

เรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เปนผลจาก        

การตัดสินใจของบุคคลและกลุม 

 การตัดสินใจของบุคคลและกลุมที่มีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน 

และชุมชน 

-  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน เชน      

การเลือกหัวหนาหอง  การเลือก

คณะกรรมการหองเรียน 

-  การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เชน  

เลือกประธานนักเรียน               

เลือกคณะกรรมการนักเรียน  

 การเปลี่ยนแปลงในชุมชน เชน  การเลือก

ผูใหญบาน กำนัน สมาชิก อบต. อบจ. 

ป.๔ ๑. อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญ

ของระบอบประชาธิปไตย 

 อำนาจอธิปไตย  

 ความสำคัญของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

๒. อธิบายบทบาทหนาที่ของพลเมือง             

ในกระบวนการเลือกตั้ง 

 บทบาทหนาที่ของพลเมืองใน

กระบวนการเลือกตั้ง ทั้งกอนการเลือกตั้ง 

ระหวางการเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 

๓. อธิบายความสำคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริยตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 สถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทย 

 ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย

ในสังคมไทย 

ป.๕ 

 

 

 

๑. อธิบายโครงสราง อำนาจ หนาที่และ

ความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 

 โครงสรางการปกครองในทองถิ่น เชน 

อบต. อบจ. เทศบาล  และการปกครอง

พิเศษ เชน พัทยา  กทม. 

 อำนาจหนาที่และความสำคัญของ            

การปกครองสวนทองถิ่น 

๒. ระบบุทบาทหนาที่ และวิธีการเขาดำรง

ตำแหนงของผูบริหารทองถิ่น 

 บทบาทหนาที่ และวิธีการเขาดำรง

ตำแหนงของผูบริหารทองถิ่น เชนนายก 

อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ.        

ผูวาราชการ กทม. 

๓. วิเคราะหประโยชนที่ชุมชน จะไดรับ

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับบริการ

สาธารณประโยชนในชุมชน 



๓๓ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๖ 

 

 

๑. เปรียบเทียบบทบาท หนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล   

 บทบาท หนาที่ ขององคกรปกครอง          

สวนทองถิ่นและรัฐบาล 

๒. มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริม 

ประชาธิปไตยในทองถิ่นและประเทศ 

 กจิกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม 

ประชาธิปไตย ในทองถิ่นและประเทศ 

 

๓. อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการใช

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

 การมีสวนในการออกกฎหมาย ระเบียบ 

กติกา  การเลือกตั้ง 

 สอดสองดูแลผูมีพฤติกรรมการกระทำผิด

การเลือกตั้ง  และแจงตอเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ 

 ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 การใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ส ๓.๑ เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช

ทรัพยากร ที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. ระบุสินคาและบริการที่ใชประโยชน        

ในชีวิตประจำวัน 

  สินคาและบริการที่ใชอยูในชีวิตประจำวัน 

เชน ดินสอ กระดาษ ยาสีฟน  

  สินคาและบริการที่ไดมาโดยไมใชเงิน เชน  

มีผูใหหรือการใชของแลกของ  

  สินคาและบริการที่ไดมาจากการใชเงินซื้อ 

  ใชประโยชนจากสินคาและบริการให

คุมคา 

๒. ยกตัวอยางการใชจายเงินในชีวิต  

ประจำวันที่ไมเกินตัวและเห็นประโยชน

ของการออม 

  การใชจายเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อ

สินคาและบริการ 

  ประโยชนของการใชจายเงินที่ไมเกินตัว 



๓๔ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  ประโยชนของการออม 

  โทษของการใชจายเงินเกินตัว 

  วางแผนการใชจาย 

๓. ยกตัวอยางการใชทรัพยากรใน

ชีวิตประจำวันอยางประหยัด 

  ทรัพยากรที่ใชในชีวิตประจำวัน เชน 

ดินสอ กระดาษ  เสื้อผา อาหาร 

  ทรัพยากรสวนรวม เชน โตะ เกาอี้ 

นักเรียน   

สาธารณูปโภคตาง ๆ 

  วิธีการใชทรัพยากรทั้งของสวนตัว             

และสวนรวมอยางถูกตอง และประหยัด

และคุมคา 

ป.๒ ๑. ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินคา         

และบริการที่ใชในชีวิตประจำวัน 

  ทรัพยากรที่นำมาใชในการผลิตสินคาและ

บริการที่ใชในครอบครัวและโรงเรียน เชน 

ดินสอและกระดาษที่ผลิตจากไม รวมทั้ง

เครื่องจักรและแรงงานการผลิต  

  ผลของการใชทรัพยากรในการผลิตที่

หลากหลายที่มีตอราคา คุณคาและ

ประโยชนของสินคาและบริการ รวมทั้ง

สิ่งแวดลอม 

๒. บอกที่มาของรายไดและรายจาย          

ของตนเองและครอบครัว 

  การประกอบอาชีพของครอบครัว 

  การแสวงหารายไดที่สุจริตและเหมาะสม 

  รายไดและรายจายในภาพรวมของ

ครอบครัว 

  รายไดและรายจายของตนเอง 

๓. บันทึกรายรับรายจายของตนเอง   วิธีการทำบัญชีรายรับรายจายของตนเอง

อยางงาย ๆ  

  รายการของรายรับที่เปนรายไดท่ี

เหมาะสม และไมเหมาะสม 

  รายการของรายจายที่เหมาะสมและ           

ไมเหมาะสม 



๓๕ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

๔. สรุปผลดีของการใชจายที่เหมาะสม        

กับรายไดและการออม 

 

 

 

  ที่มาของรายไดที่สุจริต 

  การใชจายที่เหมาะสม 

  ผลดีของการใชจายที่เหมาะสมกับรายได 

  การออมและผลดีของการออม 

  การนำเงินที่เหลือมาใชใหเกิดประโยชน 

เชน   การชวยเหลือสาธารณกุศล 

ป.๓ ๑. จำแนกความตองการและความจำเปน

ในการใชสินคาและบริการ                  

ในการดำรงชีวิต 

  สินคาที่จำเปนในการดำรงชีวิตที่ เรียกวา

ปจจัย ๔ 

  สินคาที่เปนความตองการของมนุษย         

อาจเปนสินคาที่จำเปนหรือไมจำเปน           

ตอการดำรงชีวิต  

  ประโยชนและคุณคาของสินคาและ

บริการ  ที่สนองความตองการของมนุษย 

  หลักการเลือกสินคาที่จำเปน 

  ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค 

๒. วิเคราะหการใชจายของตนเอง   ใชบัญชีรับจายวิเคราะหการใชจาย             

ที่จำเปนและเหมาะสม 

  วางแผนการใชจายเงินของตนเอง 

  วางแผนการแสวงหารายไดที่สุจริต         

และเหมาะสม 

   วางแผนการนำเงินที่เหลือจายมาใช         

อยางเหมาะสม 

๓.อธิบายไดวาทรัพยากรที่มีอยูจำกัดมีผล

ตอการผลิตและบริโภคสินคาและบริการ 

  ความหมายของผูผลิตและผูบริโภค 

  ความหมายของสินคาและบริการ 

  ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกจิที่เกิดจาก         

ความหายากของทรัพยากรกับความตองการ

ของมนุษยที่มีไมจำกัด 

ป.๔ ๑. ระบุปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา

และบริการ 

  สินคาและบริการที่มีอยูหลากหลาย             

ในตลาดที่มีความแตกตางดานราคา          

และคุณภาพ 



๓๖ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและ

บริการที่มีมากมาย ซึ่งขึ้นอยูกับผูซื้อ 

ผูขาย และ   ตัวสินคา เชน ความพึงพอใจ

ของผูซื้อ ราคาสินคา การโฆษณา 

คุณภาพของสินคา       

๒. บอกสิทธิพื้นฐานและรักษา

ผลประโยชนของตนเองในฐานะผูบริโภค 

  สิทธิพื้นฐานของผูบริโภค 

  สินคาและบริการที่มีเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ 

  หลักการและวิธีการเลือกบริโภค 

๓. อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

และนำไปใชในชีวิตประจำวันของตนเอง 

  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

  การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง               

ในการดำรงชีวิต เชน การแตงกาย              

การกินอาหาร การใชจาย 

ป.๕ ๑. อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ   ความหมายและประเภทของปจจัยการ

ผลิตประกอบดวย ที่ดิน แรงงาน ทุนและ

ผูประกอบการ 

  เทคโนโลยีในการผลิตสินคาและบริการ 

  ปจจัยอื่น ๆ เชน ราคาน้ำมัน วัตถุดิบ 

  พฤติกรรมของผูบริโภค 

  ตัวอยางการผลิตสินคาและบริการที่มีอยู

ในทองถิ่นหรือแหลงผลิตสินคาและบริการ

ในชุมชน 

๒. ประยุกตใชแนวคิดของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรม    

ตาง ๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

  หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

  การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในกิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว 

โรงเรียนและชุมชน เชนการประหยัด

พลังงานและคาใชจายในบาน โรงเรียน 

การวางแผนการผลิตสินคาและบริการ 

เพื่อลดความสูญเสียทุกประเภท              

การใชภมูปิญญาทองถิ่น 



๓๗ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  ตัวอยางการผลิตสินคาและบริการในชุมชน  

๓. อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน

ของสหกรณ 

  หลักการและประโยชนของสหกรณ 

  ประเภทของสหกรณโดยสังเขป 

  สหกรณในโรงเรียน (เนนฝกปฏิบัติจริง) 

  การประยุกตหลักการของสหกรณมาใช        

ในชีวิตประจำวัน 

ป.๖ ๑. อธิบายบทบาทของผูผลิตที่ม ี            

ความรับผิดชอบ 

  บทบาทของผูผลิตที่มีคุณภาพ   เชน                

คำนึงถึงสิ่งแวดลอม มีจรรยาบรรณ           

ความรับผิดชอบตอสังคม วางแผนกอนเริม่

ลงมือทำกิจกรรมตาง ๆ เพื่อลด           

ความผิดพลาดและการสูญเสีย ฯลฯ 

  ทัศนคติในการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ประโยชนของการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 

๒. อธิบายบทบาทของผูบริโภค 

ที่รูเทาทัน 

  คุณสมบัติของผูบริโภคที่ดี 

  พฤติกรรมของผูบริโภคที่บกพรอง 

  คุณคาและประโยชนของผูบริโภคที่รูเทา

ทันที่มีตอตนเอง ครอบครัวและสังคม 

๓. บอกวิธีและประโยชนของการใช

ทรัพยากรอยางยั่งยืน 

  ความหมาย และความจำเปน                 

ของทรัพยากร 

  หลักการและวิธีใชทรัพยากรใหเกิด

ประโยชนสูงสุด (ลดการสูญเสีย             

ทุกประเภท) 

  วิธีการสรางจิตสำนึกใหคนในชาติรูคุณคา

ของทรัพยากรที่มีอยูจำกัด 

  วางแผนการใชทรัพยากร โดยประยุกต

เทคนิคและวิธีการใหม ๆ ใหเกิดประโยชน

แกสังคมและประเทศชาติ และทันกับสภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคม                   

 



๓๘ 

 

 

 

สาระที่ ๓  เศรษฐศาสตร 
มาตรฐาน ส ๓.๒   เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ 

ความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. อธิบายเหตุผลความจำเปนที่คน            

ตองทำงานอยางสุจริต 

  ความหมาย ประเภทและความสำคัญ         

ของการทำงาน 

  เหตุผลของการทำงาน 

  ผลของการทำงานประเภทตาง ๆ ที่มีตอ

ครอบครัวและสังคม 

  การทำงานอยางสุจริตทำใหสังคมสงบสุข 

ป.๒ ๑. อธิบายการแลกเปลี่ยนสินคา           

และบริการโดยวิธีตาง ๆ 

  ความหมายและความสำคัญ                   

ของการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ 

  ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินคาและ

บริการโดยไมใชเงิน รวมทั้ง การแบงปน       

การชวยเหลือ 

  ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ

โดยการใชเงิน 

๒. บอกความสัมพันธระหวางผูซื้อ             

และผูขาย 

  ความหมายและบทบาทของผูซื้อ              

และผูขาย ผูผลิตและผูบริโภคพอสังเขป 

  ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย               

ในการกำหนดราคาสินคาและบริการ 

  ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย     

ทำใหสังคมสงบสุข และประเทศม่ันคง 

ป.๓ ๑. บอกสินคาและบริการทีร่ัฐจัดหา           

และใหบริการแกประชาชน 

  สินคาและบริการที่ภาครัฐทุกระดับจัดหา

และใหบริการแกประชาชน เชน ถนน 

โรงเรียน สวนสาธารณะ การสาธารณสุข 

การบรรเทาสาธารณภัย 

 ๒. บอกความสำคัญของภาษีและบทบาท

ของประชาชนในการเสียภาษี 

  ความหมายและความสำคัญของภาษีทีร่ัฐ

นำมาสรางความเจริญและใหบริการแก

ประชาชน 



๓๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  ตัวอยางของภาษี เชนภาษีรายไดบุคคล

ธรรมดา ภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ 

  บทบาทหนาที่ของประชาชนในการเสีย

ภาษี 

๓. อธิบายเหตุผลการแขงขันทางการคา     

ที่มีผลทำใหราคาสินคาลดลง 

  ความสำคัญและผลกระทบของการแขงขัน

ทางการคาที่มีผลทำใหราคาสินคาลดลง 

ป.๔ ๑. อธิบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ   

ของคนในชุมชน 

  อาชีพ  สินคาและบริการตาง ๆ ที่ผลิต  

ในชุมชน 

  การพ่ึงพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง  

ดานเศรษฐกิจ เชน ความสัมพันธระหวาง

ผูซื้อ ผูขาย การกูหนี้ยืมสิน 

  การสรางความเขมแข็งใหชุมชน             

ดวยการใชสิ่งของที่ผลิตในชุมชน 

๒. อธิบายหนาที่เบื้องตนของเงิน   ความหมายและประเภทของเงิน 

  หนาที่เบื้องตนของเงินในระบบเศรษฐกิจ 

  สกุลเงินสำคัญท่ีใชในการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 

ป.๕ ๑. อธิบายบทบาทหนาที่เบื้องตน            

ของธนาคาร 

  บทบาทหนาที่ของธนาคารโดยสังเขป 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกูยืม 

  การฝากเงิน / การถอนเงิน 

๒. จำแนกผลดีและผลเสียของการกูยืม   ผลดีและผลเสียของการกูยืมเงินทั้งนอก

ระบบและในระบบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ 

เชน การเสียดอกเบี้ย  การลงทุน การซื้อ

ของอุปโภคเพ่ิมขึ้นท่ีนำไปสูความฟุงเฟอ 

ฟุมเฟอย เปนตน 

ป.๖ ๑. อธิบายความสัมพันธระหวางผูผลิต 

ผูบริโภค ธนาคาร และรัฐบาล 

  ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค 

ธนาคาร และรัฐบาล ที่มีตอระบบ

เศรษฐกิจอยางสังเขป เชนการแลก                  

เปลี่ยนสินคาและบริการ  รายไดและ

รายจาย การออมกับธนาคาร การลงทุน  



๔๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

  แผนผังแสดงความสัมพันธของ          

หนวยเศรษฐกิจ 

  ภาษีและหนวยงานทีจ่ัดเก็บภาษ ี

  สิทธิของผูบริโภค และสิทธิของผูใช

แรงงานในประเทศไทย 

  การหารายได รายจาย การออม  

การลงทุน ซึ่งแสดง ความสัมพันธระหวาง

ผูผลิต ผูบริโภค และรัฐบาล 

๒. ยกตัวอยางการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

ภายในทองถิ่น 

  การรวมกลุมเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสาน

ประโยชนในทองถิ่น เชน กลุมออมทรัพย 

กลุมแมบาน  กองทุนหมูบาน 

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน ส ๔.๑   เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร สามารถใช

วิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑.บอกวัน เดือน ป และการนับชวงเวลา

ตามปฏิทินที่ใชในชีวิตประจำวัน 

  ชื่อ วัน เดือน ป ตามระบบสุริยคต ิ            

ที่ปรากฏในปฏิทิน  

  ชื่อ วัน เดือน ป ตามระบบจันทรคติ          

ในปฏิทิน  

  ชวงเวลาที่ใชในชีวิตประจำวัน เชน              

เชาวันนี้ ตอนเย็น  

๒. เรียงลำดับเหตุการณในชีวิตประจำวัน    

ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น 

 เหตุการณที่เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันของ

นักเรียน เชน รับประทานอาหาร ตื่นนอน 

เขานอน เรียนหนังสือ เลนกีฬา ฯลฯ 

 ใชคำบอกชวงเวลา แสดงลำดับเหตุการณ 

ที่เกิดขึ้นได      

๓. บอกประวัติความเปนมาของตนเอง

และครอบครัวโดยสอบถามผูเกี่ยวของ 

 วิธีการสืบคนประวัติความเปนมา                

ของตนเองและครอบครัวอยางงาย ๆ 



๔๑ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 การบอกเลาประวัติความเปนมา             

ของตนเองและครอบครัวอยางสั้น ๆ 

ป.๒ ๑. ใชคำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณในอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต 

 คำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน          

และอนาคต เชน วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุงนี้     

เดือนนี ้เดือนหนา เดือนกอน   

 วันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดง

เหตุการณสำคัญในอดีตและปจจุบัน 

 ใชคำบอกชวงเวลา อดีต ปจจุบัน อนาคต 

แสดงเหตุการณได 

๒. ลำดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในครอบครัว

หรือในชีวิตของตนเองโดยใชหลักฐาน 

ที่เก่ียวของ 

 วิธีการสืบคนเหตุการณที่ผานมาแลว        

ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว         

โดยใชหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน ภาพถาย  

 สูติบัตร  ทะเบียนบาน  

 ใชคำที่บอกชวงเวลาแสดงเหตุการณ             

ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง 

 ใชเสนเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ 

ที่เกิดขึ้นได 

ป.๓ ๑. เทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช        

ในชีวิตประจำวัน 

 ที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เชน 

พุทธศักราช คริสตศักราชอยางสังเขป      

(ถาเปนมุสลิมควรเรียนฮิจเราะหศักราช )  

 วิธีการเทียบ พ.ศ. เปน ค.ศ. หรือ ค.ศ.   

เปน พ.ศ. 

 ตัวอยางการเทียบศักราช ในเหตุการณ      

ที่เก่ียวของกับนักเรียน เชน ปเกิดของ

นักเรียน  เปนตน 

๒. แสดงลำดับเหตุการณสำคัญของ

โรงเรียนและชุมชนโดยระบุหลักฐาน           

และแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 

 วิธีการสืบคนเหตุการณสำคัญของ

โรงเรียนและชุมชนโดยใชหลักฐาน             

และแหลงขอมูล ที่เกีย่วของ 

 ใชเสนเวลา (Time Line) ลำดับ

เหตุการณ ที่เกิดข้ึนในโรงเรียนและชุมชน 



๔๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๔ ๑. นับชวง เวลา เปนทศวรรษ ศตวรรษ 

และสหัสวรรษ 

 ความหมายและชวงเวลาของทศวรรษ 

ศตวรรษ และสหัสวรรษ 

 การใชทศวรรษ  ศตวรรษ และสหัสวรรษ

เพื่อทำความเขาใจชวงเวลาในเอกสาร

เชน  หนังสือพิมพ 

๒. อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติ  

ของมนุษยชาติโดยสังเขป 

 เกณฑการแบงยุคสมัยในการศึกษา

ประวัติศาสตรที่แบงเปนยุคกอน

ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร 

 ยุคสมัยที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตร

ไทยเชนสมัยกอนสุโขทัย  สมัยสุโขทัย  

สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย

รัตนโกสินทร 

๓. แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช            

ในการศึกษาความเปนมาของทองถิ่น 

 ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร  

ที่แบงเปนหลักฐานชั้นตน และหลักฐาน

ชั้นรอง 

 ตัวอยางหลักฐานที่ใชในการศึกษา         

ความเปนมาของทองถิ่นของตน 

 การจำแนกหลักฐานของทองถิ่นเปน

หลักฐานชั้นตนและหลักฐานชั้นรอง 

ป.๕ ๑. สืบคนความเปนมาของทองถิ่น          

โดยใชหลักฐานที่หลากหลาย 

 วิธีการสืบคนความเปนมาของทองถิ่น 

 หลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีอยูใน

ทองถิ่นที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาตาง ๆ เชน 

เครื่องมือเครื่องใช  อาวุธ โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ  

 การนำเสนอความเปนมาของทองถิ่นโดย

อางอิงหลักฐานที่หลากหลายดวยวิธีการ

ตาง ๆ เชน การเลาเรื่องการเขียนอยางงาย 

ๆ การจัดนิทรรศการ  

๒. รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ              

เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร           

อยางมีเหตุผล 

 การตั้งคำถามทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ

ความเปนมาของทองถิ่น เชน              



๔๓ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

มีเหตุการณใดเกิดขึ้นในชวงเวลาใด 

เพราะสาเหตุใดและมีผลกระทบอยางไร 

 แหลงขอมูลและหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรในทองถิ่นเพื่อตอบคำถาม

ดังกลาว เชน เอกสาร เรื่องเลา ตำนาน

ทองถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 

 การใชขอมูลที่พบเพ่ือตอบคำถามไดอยาง

มีเหตุผล 

๓. อธิบายความแตกตางระหวาง     

ความจริงกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราว 

ในทองถิ่น 

 ตัวอยางเรื่องราวจากเอกสารตาง ๆ            

ที่สามารถแสดงนัยของความคิดเห็นกับ

ขอมูล เชน หนังสือพิมพ บทความจาก

เอกสารตาง ๆ เปนตน 

 ตัวอยางขอมูลจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร ในทองถิ่นที่แสดงความ

จริงกับขอเท็จจริง 

 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับขอมูลใน

ทองถิ่น 

ป.๖ ๑. อธิบายความสำคัญของวิธีการทาง

ประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตรอยางงาย ๆ 

 ความหมายและความสำคญัของวิธีการ

ทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ             

ที่เหมาะสมกับนักเรียน 

 การนำวิธีการทางประวัติศาสตรไปใช

ศึกษาเรื่องราวในทองถิ่น เชน ความ

เปนมาของภูมินามของสถานที่ในทองถิ่น  

๒. นำเสนอขอมูลจากหลักฐานที่

หลากหลายในการทำความเขาใจเรื่องราว

สำคัญในอดีต 

 ตัวอยางหลักฐานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่

นำมาใชในการศึกษาเหตุการณสำคัญใน

ประวัติศาสตรไทย สมัยรัตนโกสินทร เชน    

พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ ๔ หรือ 

รัชกาลที่ ๕ กฎหมายสำคัญ ฯลฯ                

(เชื่อมโยงกับ มฐ. ส ๔.๓) 

 สรุปขอมูลที่ไดจากหลักฐานทั้งความจริง

และขอเท็จจริง 



๔๔ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 การนำเสนอขอมูลที่ไดจากหลักฐาน      

ทางประวัติศาสตรดวยวิธีการตาง ๆ  เชน 

การเลาเรื่อง  การจัดนิทรรศการ             

การเขียนรายงาน   

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน ส ๔.๒   เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานความสัมพันธและ                      

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ          

วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกความเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดลอม สิ่งของ เครื่องใช หรือการ

ดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพอแม 

ปูยา  ตายาย 

  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

สิ่งของ เครื่องใช หรือการดำเนินชีวิต

ของอดีตกับปจจุบันที่เปนรูปธรรมและ

ใกลตัวเด็ก เชนการใชควาย ไถนา รถไถ

นา  เตารีด   ถนน เกวียน - รถอีแตน 

  สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งตาง ๆ ตามกาลเวลา  

๒. บอกเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต                 

ที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน 

  เหตุการณสำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  

เชน การยายบาน  การหยาราง                 

การสูญเสียบุคคลในครอบครัว   

ป.๒ ๑. สืบคนถึงการเปลี่ยนแปลง                

ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ของ

ตนจากอดีตถึงปจจุบัน 

 

 

  วิธีการสืบคนขอมูลอยางงาย ๆ เชน           

การสอบถามพอแม ผูรู   

  วิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน   

การประกอบอาชีพ  

การแตงกาย   การสื่อสาร ประเพณ ี          

ในชุมชนจากอดีต ถึงปจจุบัน  

  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน 



๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 ๒. อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีตอวิถีชีวิตของคน 

ในชุมชน 

  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนทางดานตาง ๆ  

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ        

วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ป.๓ ๑. ระบุปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐาน

และพัฒนาการของชุมชน 

  ปจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนซึ่งขึ้นอยู

กับปจจัยทางภูมิศาสตรและปจจัยทาง

สังคม เชน ความเจริญทางเทคโนโลยีการ

คมนาคม ความปลอดภัย  

  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของ

ชุมชนทั้งปจจัยทางภูมิศาสตร และ

ปจจัยทางสังคม 

๒. สรุปลักษณะที่สำคัญของ

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

ของชุมชน 

  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ

วัฒนธรรมชุมชนของตนที่เกิดจากปจจัย

ทางภูมิศาสตรและปจจัยทางสังคม 

  ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมของชุมชน  อื่น ๆ ที่มคีวาม

เหมือนและความตางกับชุมชนของ

ตนเอง 

๓. เปรียบเทียบความเหมือนและความ

ตางทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ

ชุมชนอื่น ๆ  

ป. ๔ ๑.  อธิบายการตั้งหลักแหลงและ

พัฒนาการของมนุษยยุคกอน

ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร

โดยสังเขป 

 

  พัฒนาการของมนุษยยุคกอน

ประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร         

ในดินแดนไทย  โดยสังเขป 

  หลักฐานการตั้งหลักแหลงของมนุษย   

ยุคกอนประวัติศาสตรในดินแดนไทย

โดยสังเขป 

  หลักฐานทางประวัติศาสตรที่พบใน

ทองถิ่นที่แสดงพัฒนาการของ

มนุษยชาติในดินแดนไทยโดยสังเขป 

๒.  ยกตัวอยางหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรที่พบในทองถิ่นที่แสดง

พัฒนาการของมนุษยชาติ   

 



๔๖ 

 

 

 

  

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๕ ๑. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย

และจีนที่มีตอไทย และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โดยสังเขป 

  การเขามาของอารยธรรมอินเดียและจีน

ในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป 

  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน           

ที่มีตอไทย และคนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต เชน ศาสนา และ

ความเชื่อ ภาษา  การแตงกาย อาหาร 

๒. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรม

ตางชาติที่มีตอสังคมไทยปจจุบัน

โดยสังเขป 

  การเขามาของวัฒนธรรมตางชาติใน

สังคมไทย เชน อาหาร ภาษา           

การแตงกาย ดนตรี โดยระบุลักษณะ  

สาเหตุและผล 

  อิทธิพลที่หลากหลายในกระแสของ

วัฒนธรรมตางชาติตอสังคมไทยใน

ปจจุบัน 

ป.๖ ๑. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศเพื่อนบานใน

ปจจุบัน 

  ใชแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต         

ของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

  สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศเพื่อนบานของไทยโดยสังเขป 

  ตัวอยางความเหมือนและ ความตาง

ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน เชน 

ภาษา ศาสนา การปกครอง 

๒. บอกความสัมพันธของกลุมอาเซียน

โดยสังเขป 

  ความเปนมาของกลุมอาเซียนโดยสังเขป 

  สมาชิกของอาเซียนในปจจุบัน 

  ความสัมพันธของกลุมอาเซียนทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน

โดยสังเขป    



๔๗ 

 

 

 

สาระที่ ๔  ประวัติศาสตร 
มาตรฐาน ส ๔.๓   เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรกั  ความภูมิใจ

และธํารงความเปนไทย 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. อธิบายความหมายและความสำคัญ 

ของสัญลักษณสำคัญของชาติไทย และ

ปฏิบัติตนไดถูกตอง 

  ความหมายและความสำคัญของ

สัญลักษณที่สำคัญของชาติไทย ไดแก  

ชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย (ธงชาติ  

เพลงชาติ  พระพุทธรูป  พระบรมฉายา

ลักษณ) 

  การเคารพธงชาติ การรองเพลงชาติ    

และเพลงสรรเสริญพระบารมี เคารพ            

ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน 

  เอกลักษณอ่ืน ๆ เชน แผนที่ประเทศ

ไทย ประเพณีไทย อาหารไทย              

(อาหารไทยที่ตางชาติยกยอง เชน ตมยำ

กุง ผัดไทย) ที่มีความภาคภูมิใจ และ             

มีสวนรวมที่จะอนุรักษไว 

๒. บอกสถานที่สำคัญซึ่งเปนแหลง

วัฒนธรรมในชุมชน 

  ตัวอยางของแหลงวัฒนธรรมในชุมชน        

ที่ใกลตัวนักเรียน เชน วัด ตลาด 

พิพิธภัณฑ มัสยิด โบสถคริสต  

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  

  คุณคาและความสำคัญของแหลง

วัฒนธรรมในชุมชนในดานตาง ๆ เชน 

เปนแหลงทองเที่ยว  เปนแหลงเรียนรู  

๓. ระบุสิ่งที่ตนรัก และภาคภูมิใจ             

ในทองถิ่น 

  ตัวอยางสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจใน

ทองถิ่น เชน สิ่งของ สถานที่ ภาษาถ่ิน 

ประเพณี และวัฒนธรรม ฯลฯ ที่เปน        

สิ่งที่ใกลตัวนักเรียน และเปนรูปธรรม

ชัดเจน 

  คุณคาและประโยชนของสิ่งตาง ๆ

เหลานั้น 



๔๘ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๒ ๑. ระบุบุคคลที่ทำประโยชนตอทองถิ่น

หรือประเทศชาติ 

 

  บุคคลในทองถิ่นที่ทำคุณประโยชนตอ

การสรางสรรควัฒนธรรม และความ

มั่นคงของทองถิ่น และประเทศชาติ     

ในอดีตท่ีควรนำเปนแบบอยาง 

  ผลงานของบุคคลในทองถิ่นทีน่า

ภาคภูมิใจ 

๒. ยกตัวอยางวัฒนธรรม ประเพณี           

และภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจ              

และควรอนุรักษไว 

 

 

  ตัวอยางของวัฒนธรรมประเพณีไทย    

เชน การทำความเคารพ อาหารไทย 

ภาษาไทย ประเพณีสงกรานต ฯลฯ 

  คุณคาของวัฒนธรรม และประเพณีไทย 

ที่มีตอสังคมไทย 

  ภูมิปญญาของคนไทยในทองถิ่น            

ของนักเรียน 

ป.๓ ๑. ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจ

โดยสังเขปของพระมหากษัตริยไทย            

ที่เปนผูสถาปนาอาณาจักรไทย 

 

  พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 

โดยสังเขปของพอขุนศรีอินทราทิตย  

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอู

ทอง) สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราช  ผูสถาปนาอาณาจักร

ไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ

รัตนโกสินทรตามลำดับ 

  อาณาจักรไทยอื่น ๆ ที่ผนวกรวมเขาเปน

สวนหนึ่งของชาติไทย เชน ลานนา

นครศรีธรรมราช   

 ๒. อธิบายพระราชประวัติและพระราช

กรณียกิจของพระมหากษัตริย                  

ในรัชกาลปจจุบัน โดยสังเขป 

  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว        

ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถโดยสังเขป 

๓. เลาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 

ที่มีสวนปกปองประเทศชาติ 

  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีสวน

ปกปองประเทศชาติ เชน ทาวเทพสตรี 

ทาวศรีสุนทร ชาวบานบางระจัน             



๔๙ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ป.๔ ๑.  อธิบายพัฒนาการของอาณาจักร

สุโขทยัโดยสังเขป 

  การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

โดยสังเขป 

  พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

ทางดานการเมืองการปกครอง             

และเศรษฐกิจโดยสังเขป 

 ๒. บอกประวัติและผลงานของบุคคล

สำคัญสมัยสุโขทัย 

  ประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญ       

สมัยสุโขทัย เชน พอขุนศรีอินทราทิตย  

พอขุนรามคำแหงมหาราช                       

พระมหาธรรมราชา ที่ ๑                        

(พระยาลิไทยโดยสังเขป)   

๓. อธิบายภูมิปญญาไทยที่สำคัญ     สมัย

สุโขทัยท่ีนาภาคภูมิใจ และควรคาแกการ

อนุรักษ 

  ภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัย เชน

ภาษาไทย ศิลปกรรมสุโขทัยท่ีไดรับ        

การยกยองเปนมรดกโลก เครื่อง           

สังคมโลก  

  คุณคาของภูมิปญญาไทยที่สืบตอถึง

ปจจุบันที่นาภาคภูมิใจและควรคา            

แกการอนุรักษ 

ป.๕ ๑. อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

และธนบุรีโดยสังเขป 

 

  การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 

โดยสังเขป 

  ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจ และการปกครองของ

อาณาจักรอยุธยา 

  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาการ

ดานการเมือง การปกครอง และ

เศรษฐกิจ โดยสังเขป 

  ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา 

เชน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จ 

พระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระ

๒. อธิบายปจจัยที่สงเสริมความเจริญ   

รุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง   

ของอาณาจักรอยุธยา 

๓. บอกประวัติและผลงานของบุคคล

สำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่นาภาคภูมิใจ 

 ๔. อธิบายภูมิปญญาไทยที่สำคญั     สมัย

อยุธยาและธนบุรีที่นาภาคภูมิใจและควร

คาแกการอนุรักษไว 



๕๐ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ

มหาราช  ชาวบานบางระจัน เปนตน 

  ภูมิปญญาไทยสมัยอยุธยาโดยสังเขป  

เชน ศิลปกรรม การคา วรรณกรรม  

  การกอบกูเอกราชและการสถาปนา

อาณาจักรธนบุรีโดยสังเขป  

  พระราชประวัติ และผลงานของ     

พระเจาตากสินมหาราชโดยสงัเขป  

  ภูมิปญญาไทยสมัยธนบุรีโดยสังเขป  

เชน ศิลปกรรม การคา วรรณกรรม 

ป.๖ ๑. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัย

รัตนโกสินทร โดยสังเขป 

๒. อธิบายปจจัยที่สงเสริม                    

ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และ           

การปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร   

๓. ยกตัวอยางผลงานของบุคคลสำคัญ          

ดานตาง ๆ สมัยรัตนโกสินทร 

๔. อธิบายภูมิปญญาไทยที่สำคัญสมัย

รัตนโกสินทรที่นาภาคภูมิใจ และควรคาแก

การอนุรักษไว 

  การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร

โดยสังเขป 

  ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรือง        

ทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทย             

ในสมัยรัตนโกสินทร 

  พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร 

โดยสังเขป ตามชวงเวลาตาง ๆ เชน   

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน สมัยปฏิรูป

ประเทศ และสมัยประชาธิปไตย 

  ผลงานของบุคคลสำคัญทางดานตาง ๆ 

ในสมัยรัตนโกสินทร เชน 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา

โลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจา

มหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จ         

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ฯลฯ 

  ภูมิปญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร             

เชน  ศิลปกรรม  วรรณกรรม 

 

 



๕๑ 

 

 

 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร 
มาตรฐาน ส ๕.๑   เขาใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผลตอกัน  

ใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการคนหา  วิเคราะห และสรุปขอมูล          

ตามกระบวนการทางภูมิศาสตร ตลอดจนใชภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. จำแนกสิ่งตาง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น 

  สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

และทีม่นุษยสรางขึ้นขึ้นที่บานและที่

โรงเรียน 

๒. ระบุความสัมพันธของตำแหนง  ระยะ  

ทิศของสิ่งตาง ๆ  

  ความสัมพันธของตำแหนง  ระยะ       

ทิศของสิ่งตาง ๆ รอบตัว  เชน ที่อยู

อาศัย  บานของเพื่อนบาน  ตนไม  ถนน 

ทุงนา  ไร  สวน  ที่ราบ ภูเขา  แหลงน้ำ   

  ทิศหลัก  (เหนือ ตะวันออก ใต  

ตะวันตก)  และ ที่ตั้งของสิ่งตาง ๆ 

รอบตัว 

๓.  ใชแผนผังงาย ๆ  ในการแสดงตำแหนง

ของสิ่งตาง ๆ ในหองเรียน 

  แผนผังแสดงตำแหนงสิ่งตาง ๆ              

ในหองเรียน 

๔. สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพอากาศในรอบวัน 

 

  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ            

ในรอบวัน เชน กลางวัน กลางคืน            

ความรอนของอากาศ  ฝน-เมฆ-ลม 

ป.๒ ๑.  ระบุสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ            

กับที่มนุษยสรางขึ้น  ซึ่งปรากฏระหวาง

โรงเรียนกับบาน 

  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับที่มนุษย

สรางขึ้น ซึ่งปรากฏระหวางบานกับ

โรงเรียน 

๒.  ระบุตำแหนงและลักษณะทางกายภาพของ 

สิ่งตาง ๆ  ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่  รูปถาย   

และลูกโลก 

 

  ตำแหนงและลักษณะทางกายภาพของสิ่งตาง ๆ  

ทีป่รากฏในลูกโลก  แผนที่  แผนผงั รูปถาย 

และลูกโลก เชน ภูเขา ที่ราบ แมน้ำ  

ตนไม ทะเล 

๓.  สังเกตและแสดงความสัมพันธระหวาง

โลก ดวงอาทิตยและดวงจันทร ทีท่ำใหเกิด

ปรากฏการณ 

 

  ความสัมพันธระหวางโลก ดวงอาทิตย

และดวงจันทร ที่ทำใหเกิดปรากฏการณ

เชน ขางขึน้ ขางแรม ฤดูกาลตาง ๆ  



๕๒ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๓ ๑. สำรวจขอมูลทางภูมิศาสตรในโรงเรียน

และชุมชนโดยใชแผนผัง แผนที่ และ        

รูปถาย เพื่อแสดงความสัมพันธของ

ตำแหนง ระยะทิศทาง 

  ขอมูลทางภูมิศาสตรในชุมชน 

  แผนที่ แผนผัง และรูปถาย 

  ความสัมพันธของตำแหนง ระยะ 

ทิศทาง 

๒.  วาดแผนผังเพื่อแสดงตำแหนงที่ตั้งของ

สถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

  ตำแหนงที่ตั้งของสถานที่สำคัญใน

บริเวณโรงเรียนและชุมชน เชน สถานที่

ราชการ ตลาด โรงพยาบาล ไปรษณีย  

ป.๔ ๑. สืบคนและอธิบายขอมูลลักษณะทาง

กายภาพของจังหวัดตนเองดวยแผนที่      

และรปูถาย 

  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตนเอง 

๒. ระบุแหลงทรัพยากรและสถานที่สำคัญ

ในจังหวัดของตนดวยแผนที่และรูปถาย 

  ทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด

ของตน 

๓. อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอ

แหลงทรัพยากรและสถานที่สำคัญ           

ในจังหวัด 

  ลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอแหลง

ทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด 

ป.๕ ๑. สืบคนและอธิบายขอมูลลักษณะทาง

กายภาพของภูมิภาคของตนดวยแผนที่และ

รูปถาย 

  ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคของตน 

๒. อธิบายลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอ

แหลงทรัพยากรและสถานที่สำคัญใน

ภูมิภาคของตน 

  ลักษณะทางกายภาพท่ีสงผลตอแหลง

ทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาค

ของตน 

ป.๖ ๑.  สืบคนและอธิบายขอมูลลักษณะทาง

กายภาพของประเทศไทยดวยแผนที่           

รูปถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 

  เครื่องมือทางภูมิศาสตร (แผนที่ รูปถาย

ทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม) ที่แสดง

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 

๒.  อธิบายความสัมพันธระหวางลักษณะ

ทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย

เพื่อเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ 

  ความสัมพันธระหวางลักษณะทาง

กายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย เชน 

อุทกภัย แผนดินไหว วาตภัย สึนามิ       

ภัยแลง ดินถลมและโคลนถลม 

  การเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ 

 



๕๓ 

 

 

 

สาระที่ ๕  ภูมิศาสตร 
มาตรฐาน ส ๕.๒  เขาใจปฏิส ัมพันธระหวางมนุษยก ับสิ ่งแวดลอมทางกายภาพที ่ก อใหเกิด               

การสรางสรรควิถีการดําเนินชีว ิต  มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกสิ่งตาง ๆ  ที่เกิดตามธรรมชาต ิ         

ที่สงผลตอความเปนอยูของมนุษย  

 

  สิ่งแวดลอมทางกายภาพทีม่ีผลตอ        

ความเปนอยูของมนุษย เชน ภูมิอากาศ

มีผลตอที่อยูอาศัยและเครื่องแตงกาย 

๒. สังเกตและ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพ แวดลอมที่อยูรอบตัวเพื่อการปฏิบัติ

ตนอยางเหมาะสม 

  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว 

  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทีส่งผลตอการปฏิบัติ

ตนอยางเหมาะสม 

๓. มีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมที่บาน

และชั้นเรียน 

  การปฏิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดลอมในบาน

และหองเรียน 

ป.๒ ๑. อธิบายความสำคัญของสิ่งแวดลอม 

ทางธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น 

  ความสำคัญของสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มนุษย         

สรางขึ้นในการดำเนินชีวิต 

๒. จำแนกและใชทรัพยากรธรรมชาติที่ใช

แลวไมหมดไปและที่ใชแลวหมดไปได      

อยางคุมคา 

  ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

-  ใชแลวไมหมดไป เชน อากาศ 

แสงอาทิตย  

-  ใชแลวหมดไป เชน แร ถานหิน น้ำมัน 

กาซธรรมชาติ 

-  สรางทดแทนขึ้นมาใหมได เชน น้ำ 

ดิน ปาไม สัตวปา 

  การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 

๓.  อธิบายความสัมพันธระหวางฤดูกาล

กับการดำเนินชีวิตของมนุษย 

  ความสัมพันธระหวางฤดูกาล              

กับ          การดำเนินชีวิตของมนุษย 

๔. มีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม         

ในโรงเรียน 

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง          

สิ่งแวดลอมทีม่ีตอโรงเรียน 

  การรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม              

ในโรงเรียน 



๕๔ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๓ ๑. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอมของชุมชนในอดีตกับปจจุบัน 

  สิ่งแวดลอมของชุมชนในอดีตกับปจจุบัน 

     - สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

     - สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น 

๒.  อธิบายการใชประโยชนจาก

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ         

ในการสนองความตองการพื้นฐาน           

ของมนุษยและการประกอบอาชีพ 

  การใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในการ

ดำเนินชีวิตของมนุษย เชน การคมนาคม  

บานเรือน และการประกอบอาชีพ           

ในชุมชน 

  การประกอบอาชีพที่เปนผลมาจาก

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในชุมชน 

 ๓. อธิบายสาเหตุที่ทำใหเกิดมลพิษ          

โดยมนุษย 

  ความหมายและประเภทของมลพิษ  

โดยมนุษย 

  สาเหตุของการเกิดมลพิษที่เกิดจาก        

การกระทำของมนุษย 

๔. อธิบายความแตกตางของลักษณะเมือง

และชนบท 

  ลักษณะของเมืองและชนบท เชน สิ่ง

ปลูกสราง การใชที่ดิน การประกอบ

อาชีพ 

๕. อธิบายความสัมพันธระหวางลักษณะ

ทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตของคน         

ในชุมชน 

  ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มีผลตอ 

การดำเนินชีวิตของคนในชุมชน 

๖. มีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม   

ในชุมชน 

  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง            

สิ่งแวดลอมที่มีตอชุมชน 

  การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ป.๔ ๑. วิเคราะหสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอ

การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

  สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีสงผลตอ        

การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

๒.  อธบิายการเปลีย่นแปลงสิ่งแวดลอมในจังหวัด

และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

  การเปลี่ยนแปลงสิง่แวดลอมในจังหวัด            

และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  เชน           

การตั้งถ่ินฐาน การยายถิ่น 

๓. นำเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม

ในจังหวัด 

  การจัดการสิ่งแวดลอมในจังหวัด 



๕๕ 

 

 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๕ ๑. วิเคราะหสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีมี

อิทธิพลตอลักษณะการตั้งถิ่นฐาน        

และการยายถิ่นของประชากรในภูมิภาค

ของตน 

  สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอ

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่น

ของประชากรในภูมิภาคของตน 

๒. วิเคราะหอิทธิพลของสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติที่กอใหเกิดวิถีการดำเนินชีวิต    

ในภูมิภาคของตน 

  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ           

ที่กอใหเกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาค

ของตน 

๓. นำเสนอตวัอยางที่สะทอนใหเห็นผลจากการ

รักษาและทำลายสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทางใน

การจัดการสิง่แวดลอมในภูมิภาคของตน 

  ผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดลอม

ในภูมิภาคของตน 

  แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม            

ในภูมิภาคของตน 

ป.๖ ๑. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวาง

สิ่งแวดลอมทางกายภาพกับลักษณะ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม               

ในประเทศไทย 

  สิ่งแวดลอมทางกายภาพกับลักษณะ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม)               

  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

 ๒. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

ของประเทศไทยในอดีตกับปจจุบัน และ

ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ

ประเทศไทย 

  ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ          

ที่มีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

(ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม) ของประเทศไทยในอดีต

กับปจจุบัน 

๓. นำเสนอตัวอยางที่สะทอนใหเห็นผล

จากการรักษาและทำลายทรัพยากร     

และสิ่งแวดลอม และเสนอแนวทาง          

ในการจัดการอยางยั่งยืนในประเทศไทย 

  ผลจากการรักษาและทำลายทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

  แนวทางในการจัดการทรัพยากร และ       

สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน มีจิตสํานึกรูคุณคา 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 

 

โครงสรางหลักสตูรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

 ส ๑๑๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๑       ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห        

 ส ๑๑๑๐๒   ประวัติศาสตร ๑       ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

 ส ๑๒๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๒    ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห         

 ส ๑๒๑๐๒   ประวัติศาสตร ๒    ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

 ส ๑๓๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๓      ๔๐  ชั่วโมง ๑ ชั่วโมง/สัปดาห         

 ส ๑๓๑๐๒   ประวัติศาสตร ๓      ๔๐  ชั่วโมง ๑ ชั่วโมง/สัปดาห         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

 ส ๑๔๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๔     ๘๐  ชั่วโมง  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห    

 ส ๑๔๑๐๒   ประวัติศาสตร ๔     ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห    

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

 ส ๑๕๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๕      ๘๐  ชั่วโมง  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห    

 ส ๑๕๑๐๒   ประวัติศาสตร ๕      ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห    

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖      

 ส ๑๖๑๐๑   สังคมศึกษาฯ ๖      ๘๐  ชั่วโมง  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห         

 ส ๑๖๑๐๒   ประวัติศาสตร ๖      ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห         

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 

 ส ๑๑๑๐๓   หนาที่พลเมือง ๑       ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห        

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 

 ส ๑๒๑๐๓   หนาที่พลเมือง ๒    ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 

 ส ๑๓๑๐๓   หนาที่พลเมือง ๓      ๔๐  ชั่วโมง ๑ ชั่วโมง/สัปดาห         

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

 ส ๑๔๑๐๓   หนาที่พลเมือง ๔     ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห    

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 

 ส ๑๕๑๐๓   หนาที่พลเมือง ๕      ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห    

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖      

 ส ๑๖๑๐๓   หนาที่พลเมือง ๖      ๔๐  ชั่วโมง  ๑ ชั่วโมง/สัปดาห         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (สังคมศึกษาฯ) 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

ศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูล อภิปรายประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและ

ขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง ความสำคัญและหลักธรรมของศาสนา

ที่ตนนับถือ  เห็นคุณคาขอการปฏิบัติตามหลักธรรม การพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  

การบำเพ็ญประโยชนตอศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนา           

ที่ตนนับถือและศาสนาของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และ

วันสำคัญทางศาสนา ฝกปฏิบัติการบริหารจิต การเจริญปญญาเบื้องตน คุณลักษณะของการเปน

พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยความกลาหาญ ความเสียสละ             

การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ การดำเนิน

ชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ประโยชนของรายรับ-รายจาย ตนทุน ผลประโยชนที่ไดรับทรัพยากร

ในทองถิ่น ระบบเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพของครอบครัวและชุมชน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและ

บริการในชีวิตประจำวัน  สิ่งแวดลอมรอบตัวโรงเรียนและชุมชนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ               

ที่มนุษยสรางขึ้น ตำแหนงทิศทางของสิ่งตาง ๆ รอบตัว การเขียนแผนผังแสดงตำแหนงของสิ่งตาง ๆ 

ในหองเรียน สภาพอากาศในรอบวัน สิ ่งแวดลอมตามธรรมชาติกับการดำเนินชีว ิตของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ผลเสียการทำลายสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ           

การดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีบานและโรงเรียน  

โดยใชกระบวนการทางสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุ ม และกระบวนการ

แกปญหา ใหการศึกษามุงสรางผูเรียน 4 ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่

มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

ความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รู หนาที่ของ

พลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก 

แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย 

การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 

มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถนำความรูไปใชให

เกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวัน



๖๐ 

 

 

 

ไดอยางถูกตองเหมาะสม  เพื่อใหมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกัน

การทุจริต 

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

ส ๑.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๔      

ส ๑.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 

ส ๒.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒        

ส ๒.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ 

ส ๓.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓     

ส ๓.๒  ป.๑/๑  

ส ๕.๑  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓ , ป.๑/๔  , ป.๑/๕ 

ส ๕.๒  ป.๑/๑ , ป.๑/๒  , ป.๑/๓  

      รวม   ๘   มาตรฐาน    ๒๔  ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (สังคมศึกษาฯ) 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๒      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒ เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

ศึกษาคนควา การรวบรวมขอมูล อภิปรายความสำคัญศาสนา ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  

การดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง ความสำคัญของ

การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ชื่นชมการทำความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว

และในโรงเรียน   เห็นคุณคาของการปฏิบัติธรรม  พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  บอก

ชื่อศาสนา ศาสดา และความสำคัญของคัมภีรของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น ๆของประเทศ

สมาคมอาเซียน  การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนพิธี  พิธีกรรม 

และวันสำคัญทางศาสนา เขาใจเห็นคุณคาและปฏิบัติเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  ในฐานะ

สมาชิกที่ดีของโรงเรียนและชุมชนที่อยูอาศัย  ปฏิบัติตามบทบาทสิทธิเสรีภาพหนาที่ของตนเองและ

ผูอื่น  ยอมรับความเปนอยูในครอบครัวและดำรงชีวิตตามสิทธิของตนเอง ปฏิบัติตามกติการะเบียบ

ของชุมชน  เคารพความคิดความเชื่อของบุคคลอื่น  รูและเขาใจโครงสรางการบริหารตามกระบวนการ

ประชาธิปไตยในระดับหมูบาน บทบาทผูนำทองถิ่น มีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมตามหลักประชาธิปไตย  

เคารพ  กฎ  กติกา  ตามหลักรัฐธรรมนูญ เขาใจการกระจายได  รายรับ  รายจายของครอบครัว มี

สวนรวมในการผลิตการบริโภคอยางมีคุณคาและคุณธรรม  เขาใจการใชทรัพยากรธรรมชาติแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง นำไปใชในชีวิตประจำวัน  รูและเขาใจความหมายของการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน

สินคา สิ่งแวดลอมท่ีพบเห็นระหวางบานและโรงเรียน ความสำคัญของสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและที่

มนุษยสรางขึ้น องคประกอบของแผนผัง แผนที่ ตำแหนง ระยะทิศทาง และลักษณะทางกายภาพของ

สิ่งตาง ๆ ที่ปรากฏในแผนผัง แผนที่ รูปถายและลูกโลก ปรากฏการณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูรู คุณคา ฤดูกาลกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและทองถิ่น การมีสวน

รวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  

โดยใชกระบวนการสังคม กระบวนการสืบคน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา ให

การศึกษามุงสรางผูเรียน 4 ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั ่นคงมี

คุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความ

ละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมือง

และรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จำแนก แยกแยะ 

การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบ

สอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 



๖๒ 

 

 

 

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 

มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรูไปใช

ใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใช กับ

ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและ 

การปองกันการทุจริต 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

 ส ๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕, ป.๒/๖, ป.๒/๗       

 ส ๑.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  

 ส ๒.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔          

 ส ๒.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  

 ส ๓.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔         

 ส ๓.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒  

 ส ๕.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓        

 ส ๕.๒  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔           

รวม   ๘   มาตรฐาน  ๒๘  ตัวชี้วัด 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (สังคมศึกษาฯ) 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ เวลา   ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล อภิปราย แสดงความคิดเห็น สรุปความสําคัญความสําคัญของ

ศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย   ประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ 

การดําเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลาและศาสนิกชนตัวอยาง  คัมภีรของศาสนา

ที่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนาที ่ตนนับถือ  เห็นคุณคาของการสวดมนต  การพัฒนาจิตตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมตอศาสนสถาน ศาสนวัตถ ุ  ศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันสําคัญทางศาสนา และการแสดงตนเปนศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ การเปน

พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอื่น การขัดเกลาของสังคม 

คานิยม ความเชื่อ ประเพณี การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น การปฏิบัติตนตามวิถี

ชีวิตของบุคคลที่มีผลงานที ่เปนประโยชนแกสวนรวมในทองถิ ่น มีสวนรวมประเพณีวัฒนธรรม              

ตอโรงเรียน ครอบครัว  ทองถิ่น และปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดของประเทศ รายรับ–

รายจายของครอบครัวตนเอง ผลประโยชนที่ผูบริโภคไดรับการตัดสินใจเลือกอยางเหมาะสม ระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพในชุมชนการแลกเปลี่ยน  สินคาและบริการ ความสําคัญของธนาคาร ภาษีที่

เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน  การสํารวจขอมูลทางภูมิศาสตรตําแหนง ระยะ ทิศทาง ในโรงเรียนและ

ชุมชนโดยใชแผนผังและแผนที่ การวาดภาพแผนผังแสดงตําแหนงที่ตั้งของสถานที่สําคัญในบริเวณ

โรงเรียนและชุมชน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมของชุมชนในอดีตและปจจุบัน การใชประโยชน

ของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพของมนุษย และมลพิษที่

เกิดข้ึน ความแตกตางของสิ่งแวดลอมในเมืองและชนบท ความสัมพันธทางกายภาพในการดําเนินชีวิต

ของคนในชุมชน และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 

 โดยใชกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการกลุม  กระบวนการ

เผชิญสถานการณและแกปญหา  ใหการศึกษามุงสรางผูเรียน 4 ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอ

บานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทํามีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม ความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการ

ทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด 

วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ขั ้นตอน             

(๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 



๖๔ 

 

 

 

 เพื ่อใหเกิดความรู   ความเขาใจ  สามารถนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษตัริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความ

เปนไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดําเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนํา

ความรูไปใชใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใช

กับชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและ

การปองกันการทุจริต 

        มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

  ส ๑.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖ , ป.๓/๗      

  ส ๑.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 

  ส ๒.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ , ป.๓/๔                

  ส ๒.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒ , ป.๓/๓ 

  ส ๓.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                

  ส ๓.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ 

  ส ๕.๑    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓                                 

  ส ๕.๒    ป.๓/๑ , ป.๓/๒  , ป.๓/๓ , ป.๓/๔ , ป.๓/๕ , ป.๓/๖    

      รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๑  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (สังคมศึกษาฯ) 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๔      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔ เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

ศึกษาคนควา อภิปราย สรุปเกี่ยวกับความสำคัญทางศาสนา และศาสดาของศาสนาพุทธ 

คัมภีร ทางศาสนาที ่ตนนับถือ หลักธรรมของศาสนา การบริหารจิตและเจริญปญญา ชื ่นชม            

การทำความดีของบุคลากรในสังคม แปลความหมายในคัมภีรของศาสนา การมีสวนรวมในการ

บำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  มรรยาทของความเปนศาสนิกชนที่ดี การปฏิบัติตน

ในศาสนพิธี  พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งศาสนาตาง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน            

การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนการเปนผูนำและ          

ผูตามที่ดี  สิทธิเด็กเพื่อปองกันตัวเอง ความแตกตางของวัฒนธรรมในทองถิ่น การยอมรับคุณคาของ

กันและกัน ชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การรวมกลุม

ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น การปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจำวัน ปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกซื้อสินคาและบริการ   สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชนของตนเองในฐานะผูบริโภค หลักการ

ของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใชในชีวิตประจำวันของตนเอง ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของคนใน

ชุมชน หนาที่เบื้องตนของเงินในระบบเศรษฐกิจ การธนาคาร สถาบันการเงินอื่น ๆ ภาษีที่เกี่ยวของใน

ชีวิตประจำวัน การพึ่งพา การแขงขันทางดานเศรษฐกิจ การอานแผนที่ สัญลักษณ ขอมูลที่ตั้ง สภาพ

พื้นที่ และลักษณะอากาศ ของจังหวัดตน ลักษณะทางภูมิศาสตรและทรัพยากรทางธรรมชาติ แมน้ำ 

ลำคลอง ปาไม ที่สงผลตอการดำเนินชีวิตของชุมชนทองถิ ่นในจังหวัดของตน การเปลี ่ยนของ

สิ่งแวดลอมในชุมชน ผลกระทบ และแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม  

โดยใชกระบวนการปฏิบัต ิ กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการกลุม  กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหา ใหการศึกษามุงสรางผูเรียน 4 ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม ความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตาน            

การทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด 

วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ขั ้นตอน                

(๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 

มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลกสามารถนำความรูไปใชให



๖๖ 

 

 

 

เกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวัน

ไดอยางถูกตองเหมาะสม  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการปองกันการ

ทุจริต 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

 ส ๑.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ , ป.๔/๖ , ป.๔/๗, ป.๔/๘        

 ส ๑.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 

 ส ๒.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ , ป.๔/๔ , ป.๔/๕ 

 ส ๒.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓ 

 ส ๓.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     

 ส ๓.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒  

 ส ๕.๑  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓     

 ส ๕.๒  ป.๔/๑ , ป.๔/๒ , ป.๔/๓  

รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๐   ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (สังคมศึกษาฯ) 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๕      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕ เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

ศึกษา วิเคราะห อภิปรายความสำคัญและประวัติของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนา

ประจำชาติ หรือของศาสนาที่ตนนับถือ การดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา

และศาสนิกชนตัวอยาง องคประกอบและความสำคัญของพระไตรปฎกหรือคัมภีรของศาสนาที่ตน          

นับถือ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศานาสนาอื่นที่นับถือ การสวดมนต แผเมตตา ทำสมาธิ  

การปฏิบัติตนเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดลอม พิธีกรรมทางศาสนาและการปฏิบัติตนตามหลัก 

ศาสนพิธี ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนา  บทบาทหนาที ่และสิทธิ 

เสรีภาพของตนเองในฐานะเปนพลเมืองที่ดีในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม การปกปอง

คุมครองตนเองและผูอื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก  การดำเนินชีวิตและความแตกตางของวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมคนในภูมิภาค แนวทางในการอนุรักษและเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นของ

ชุมชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ความสำคัญของ           

การปกครองสวนทองถิ่น โครงสราง อำนาจ หนาที่ ดำรงตำแหนงของผูบริหารทองถิ่น ความหมาย

และประเภทของปจจัยการผลิตประกอบดวย ที่ดิน แรงงาน ทุนและผูประกอบการ แหลงผลิตสินคา

และบริการในชุมชน หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกตใชในครอบครัว 

โรงเรียน และชุมชน ระบบสหกรณ หลักการสำคัญและประโยชนของสหกรณ  การประยุกตหลักการ

ของสหกรณมาใชในชีวิตประจำวัน  บทบาทหนาที่ของธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยกูยืม 

การฝากเงิน /  การถอนเงิน ผลเสียของการกูยืมเงินที่นำไปสูความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย การอานแผนที่ 

สัญลักษณ ขอมูลที่ตั้ง สภาพพื้นที่ และลักษณะอากาศในภูมิภาคของตน ลักษณะทางภูมิศาสตรและ

ทรัพยากรทางธรรมชาติ แมน้ำ ลำคลอง ปาไม และสถานที่สำคัญในภาคกลางหรือภูมิภาคของตน 

ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพทางภูมิศาสตรกับลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต            

ในภูมิภาคตาง  ๆ  ของไทย สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอลักษณะการตั ้งถิ ่นฐาน              

และการยายถิ่นของประชากรในภูมิภาค อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่มีตอวิถีชีวิตและ              

การสรางสรรควัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่น ผลกระทบจากการกระทำของมนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอม            

และแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

ใชกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการกลุม  กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหาใหการศึกษามุงสรางผูเรียน 4 ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง  

มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู

ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาเกี ่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน            



๖๘ 

 

 

 

กับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตาน           

การทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด 

วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ขั ้นตอน               

(๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 

มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรูไปใช

ใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใช กับ

ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการ

ปองกันการทุจริต 

         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

   ส ๑.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป.๕/๔ , ป.๕/๕ , ป.๕/๖ , ป.๕/๗   

   ส ๑.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    

   ส ๒.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓ , ป. ๕/๔ 

   ส ๒.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓      

   ส.๓.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    

   ส ๓.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒    

   ส ๕.๑    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓    

   ส ๕.๒    ป.๕/๑ , ป.๕/๒ , ป.๕/๓     

 รวม   ๘  มาตรฐาน    ๒๘   ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (สังคมศึกษาฯ) 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๖      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖ เวลา   ๘๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

ศึกษา วิเคราะห อภิปราย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนาประจำชาติ 

พุทธประวัติ ปลงอายุสังขาร ปจฉิมสาวก ปรินิพพาน ถวายพระเพลิง แจกพระบรมสารีริกธาตุ สังเวช

นียสถาน ๔ และประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ แบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดจากประวัติ

สาวก ชาดก/เรื ่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง ความสำคัญหลักธรรม พระรัตนตรัย ไตรสิกขา 

หลักธรรมโอวาท ๓ พุทธศาสนสุภาษิต การทำความดีของบุคคลในประเทศ การสวดมนต แผเมตตา 

ฝกการยืน การเดิน  การนั ่ง  และการนอนอยางมีสติ ฝกใหมีสมาธิในการฟง การอาน การคิด          

การถาม และการเขียน หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที ่ตนนับถือ หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา อริยสัจ ๔  หลักกรรม โอวาท ๓ เบญจศีลเบญจธรรม  อบายมุข ๖  อกุศลมูล ๓ 

กุศลมูล ๓ และหลักธรรมสำคัญของศาสนาตาง ๆ ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา บรรพชา  

อุปสมบท ทำบุญพิธีเนื ่องในวันสำคัญทางศาสนา และพิธีกรรมของศาสนาอื ่น ๆ การละหมาด               

การถือศีลอด ศีลลางบาป ศีลอภัยบาป  ศีลกำลัง  ศลีมหาสนิท พิธีศราทธ  พิธีบูชาเทวดา  การปฏิบัติ

ตนที่เหมาะสมภายในสถานที่ตาง ๆ ในศาสนสถาน การถวายของแกพระภิกษุและมรรยาทในขณะ              

ฟงธรรม  การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร พิธีทอดผาปา พิธีทอดกฐิน และ

กิจกรรมและประโยชนของการเขารวมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา การแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

กฎหมายในชีว ิตประจำวันและประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย วัฒนธรรมและการ

เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่มีผลตอตนเองและสังคมไทย มารยาทไทยและมารยาทสังคม การแสดง

ความเคารพ การยืน  การเดิน การนั่ง การนอน การรับของสงของ  การรับประทานอาหาร การแสดง

กิริยาอาการ  การทักทาย  การสนทนา  การใชคำพูด ความแตกตางทางวัฒนธรรม อกลักษณ คานิยม 

ประเพณี ในทองถิ่น ระหวางกลุมคนภาคตาง ๆ การเลือกรับและใชขอมูล ขาวสารจากวิทยุโทรทัศน 

หนังสือพิมพ แหลงขาวตาง ๆ ในการเรียนรู บทบาท หนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

รัฐบาล การมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน บทบาทของผูผลิตที่มีคุณภาพ   

และประโยชนของการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ บทบาทและพฤติกรรมของผูบริโภคที่รูเทาทันที่มีตอ

ตนเอง ครอบครัว และสังคม การใชทรัพยากรในการผลิตและบริโภคใหเกิดประโยชนแกสังคมและ

ประเทศชาติ และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธระหวางผูผลิต ผูบริโภค ธนาคาร 

และรัฐบาล ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ  รายไดและรายจาย การออมกับ

ธนาคาร การลงทุน ภาษีและหนวยงานที่จัดเก็บภาษี สิทธิของผูบริโภค และสิทธิของผูใชแรงงาน 

ประโยชนของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่น กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน  กองทุนหมูบาน



๗๐ 

 

 

 

การกระทำที่สงผลดีและผลเสียตอสิ่งแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบจากการที่มนุษย

เปลี ่ยนแปลงสิ ่งแวดลอมในดานบวกและดานลบ  การกระทำที ่มีสวนชวยแกปญหาและเสริม

สภาพแวดลอมในชุมชนทองถิ่น แผนที่และการใชแผนที่ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของ

ประเทศ ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติ อุทกภัย  แผนดินไหว และวาตภัยใน

ประเทศไทย ภูมิลักษณที ่มีตอภูมิสังคมของประเทศไทย การเปลี ่ยนแปลงทางสิ ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติในทองถิ ่น ภูมิภาค และประเทศไทย ผลกระทบของสิ ่งแวดลอมทางธรรมชาติที ่มีตอ

สิ ่งแวดลอมทางสังคม ประชากร เศรษฐกิจ สังคม  อาชีพ วัฒนธรรม และแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยัง่ยืน 

โดยใชกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม  กระบวนการเผชิญ

สถานการณและแกปญหา ใหการศึกษามุงสรางผูเรียน 4 ดาน ไดแก มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม มีงานทำมีอาชีพ เปนพลเมืองดีบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษาเกี ่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม ความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงตอตานการ

ทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมในการตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด 

วิเคราะห จำแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริง การทำโครงงานกระบวนการเรียนรู ๕ ขั้นตอน (๕ 

STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขียน 

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู รักความเปนไทย 

มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยางสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก  สามารถนำความรูไปใช

ใหเกิดประโยชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใช กับ

ชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการตอตานและการ

ปองกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

 

 

         มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   

           ส ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕ , ป.๖/๖ , ป.๖/๗ , ป.๖/๘ , ป.๖/๙       

 ส ๑.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔           

 ส ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ , ป.๖/๔ , ป.๖/๕         

 ส ๒.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓           

 ส ๓.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓         

 ส ๓.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒  

 ส ๕.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒                  

 ส ๕.๒  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓            

รวม   ๘  มาตรฐาน   ๓๑   ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประวัติศาสตร) 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ๑      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑  เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

ศึกษาและใชปฏิทินในการบอกวัน เดือน ป ที่ใชในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีทั้งระบบสุริยคติ และ

จันทรคติ คำที่แสดงชวงเวลาเพื่อใชเลาเหตุการณปจจุบัน วันนี้ เดือนนี้ ตอนเชา ตอนกลางวัน             

ตอนเย็น ตอนค่ำ และเรียงลำดับเหตุการณในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะ              

การสังเกต การบอกเลา การเชื่อมโยง เพื่อใหสามารถใชเวลาตามปฏิทินแสดงเหตุการณในปจจุบัน

และใชคำแสดงชวงเวลาเรียงลำดับเหตุการณที่เกิดขึ้นได 

รูวิธีสืบคนประวัติความเปนมาของตนเองและครอบครัวอยางงายๆโดยสอบถามผูเกี่ยวของ

และการบอกเลาเรื่องราวที่สืบคนได โดยใชทักษะการสอบถาม การรวบรวมขอมูล การสรุปความ  

การเลาเรื่อง เพื่อฝกทักษะพืน้ฐานของวิธีการทางประวัติศาสตรในการสืบคนเรื่องราวจากแหลงขอมูล

(เชนบุคคล)และบอกเลา ขอเท็จจริงที่คนพบไดอยางนาสนใจ 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมสิ่งของเครื่องใชหรือการดำเนินชีวิตของตนเอง           

ในสมัย ปจจุบัน กับสมัยของพอแม ปูยา ตายายที่เปนรูปธรรมและใกลตัวผูเรียน เตารีด (การรีดผา

ดวยเตาถานกับเตาไฟฟา) หมอหุงขาว (การหุงขาวที่เช็ดน้ำดวยฟนหรือถานกับหมอหุงขาวไฟฟา) 

เกวียนกับรถยนต (การเดินทาง) ถนน บานเรือน การใชควายไถนากับรถไถนา รวมทั้งเหตุการณสำคัญ

ของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน ( การยายบาน การยายโรงเรียน  

การเลื่อนชั้นเรียน การไดรับรางวัล การสูญเสียบุคคลสำคัญของครอบครัว) โดยใชทักษะการสังเกต 

การใชเหตุผล การเปรียบเทียบ การแยกแยะ การยกตัวอยาง และการบอกเลา เพื ่อใหเข าใจ                

การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความสำคัญของอดีตที่มีตอปจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวให

เขากับวิถีชีวิตปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของสัญลักษณของชาติไทย ไดแก ธงชาติ เพลงชาติ เพลง

สรรเสริญพระบารมี ภาษาไทย อักษรไทย มารยาทไทย อาหารไทย การแตงกายแบบไทย วัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการปฏิบัติตนไดถูกตองตามกาลเทศะ รวมทั้งรูจักสถานที่สำคัญ

ซึ่งเปนแหลงวัฒนธรรมในชุมชน  ศาสนสถาน ตลาด พิพิธภัณฑ และสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจใน

ทองถิ่น ที่ใกลตัวผูเรียนและเห็นเปนรูปธรรม โดยใชทักษะการสังเกต การแสดงความคิดเห็นอยางมี

เหตุผล การอธิบาย การปฏิบัติตนอยางถูกตอง เพื่อกอใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความ 

เปนไทย ทองถิ่น และประเทศชาติ ภูมิใจในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  ตระหนักและ

เห็นคุณคาท่ีจะธำรงรักษาและสืบทอดตอไป 
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 มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

           ส ๔.๑   ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 

           ส ๔.๒   ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒    

           ส ๔.๓   ป ๑/๑ ,  ป ๑/๒ ,  ป ๑/๓ 

 รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประวัติศาสตร) 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ๒      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๒ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 รูจักวันเวลาตามระบบสุริยคติและจันทรคติที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณสำคัญในอดีต

และปจจุบัน รวมทั้ง การใชคำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  วันนี้ เมื่อวานนี้ พรุงนี้,   

เดือนนี้ เดือนกอน  เดือนหนา, ปนี้ ปกอน ปหนา ในการอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยใชทักษะการ

สังเกต การสอบถาม เชื่อมโยง เรียงลำดับ  การเลาเรื่อง  การรวบรวมขอมูล การอธิบาย  เพื่อให

สามารถใชวันเวลาเรียงลำดับเหตุการณสำคัญไดถูกตอง วาเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลัง 

 รูวิธีสืบคนเหตุการณที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยใชหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก ภาพถาย สูติบัตร    

ทะเบียนบาน เครื่องมือเครื่องใช   มาอธิบายเรื่องราวตาง ๆ  และวิธีสืบคนขอมูลในชุมชนอยางงาย ๆ 

ในเรื่องเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนในชุมชนในดานตางๆ จากอดีตถึงปจจุบัน  ทางดาน

การประกอบอาชีพ การแตงกาย การสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน   เขาใจสาเหตุและ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน  สามารถเรียงลำดับเหตุการณที่สืบคน

ไดโดยใชเสนเวลา  ฝกทักษะการสอบถาม การสังเกต การวิเคราะห  การอธิบายอยางมีเหตุมีผล     

ทำผังความคิด และการจัดนิทรรศการ  เพื่อใหเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตรใน เรื่องเกี่ยวกับการใช

หลักฐานทางประวัติศาสตรสืบคนเรื่องราวในอดตี  และเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา 

อยางตอเนื่อง   มีความเขาใจชุมชนที่มีความแตกตางและสามารถปรับตัวอยูในชีวิตประจำวันไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 ศกึษา สืบคนประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชนตอทองถิ่นหรือประเทศชาติ ในดาน

การสรางสรรควัฒนธรรม /การสรางความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงโดยสังเขป  รวมทั้งวัฒนธรรม

ไทย ประเพณีไทย และภูมิปญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษไว  การทำความเคารพแบบไทย  

ประเพณีไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย โดยใชทักษะการสืบคนการสังเกต  การอาน การรวบรวมขอมูล  

การวิเคราะห  การใชเหตุผล การอธิบาย และการนำเสนอ  เพื่อใหเห็นคุณคาและแบบอยางการ

กระทำความดีของบรรพบุรุษที่ไดสรางประโยชนใหทองถิ่นและประเทศ  เกิดความรัก และความ

ภาคภูมิใจในความเปนไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย และธำรงความเปนไทย 

 มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

  ส ๔.๑   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  

  ส ๔.๒   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒    

  ส ๔.๓   ป ๒/๑ ,  ป ๒/๒  

 รวม  ๓  มาตรฐาน   ๖   ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประวัติศาสตร) 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๓      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๓ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 ศึกษาความหมายและที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน ไดแก พุทธศักราช คริสตศักราช                      

(ถาเปนชาวมุสลิม ใหศึกษาฮิจเราะหศักราชดวย) วิธีการเทียบคริสตศักราชกับพุทธศักราช  และใช

ศักราชในการบันทึกเหตุการณสำคัญที่เกี่ยวของกับตนเองและครอบครัว ปเกิดของผูเรียน เหตุการณ

สำคัญของตนเอง และครอบครัว โดยใชทักษะการเปรียบเทียบ การคำนวณ การเชื่อมโยง การอธิบาย 

เพื่อใหมีพื้นฐานในการศึกษาเอกสารที่แสดงเหตุการณตามกาลเวลา สามารถเรียง ลำดับเหตุการณได

ถ ูกตอง ว าเหตุการณใดเกิดกอน เหตุการณใดเกิดหลังอันเปนทักษะที ่จำเปนในการศึกษา

ประวัติศาสตร 

 รูวิธีสืบคนเหตุการณสำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใชหลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 

รูปภาพ  แผนผังโรงเรียน  แผนที่ชุมชน  หองสมุดโรงเรียน  แหลงโบราณคดี – ประวัติศาสตรใน

ทองถิ่น  สามารถใชเสนเวลา  (Timeline)  ลำดับเหตุการณที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โดยใช

ทักษะการสำรวจ  การสังเกต  การสอบถาม  การอาน  การฟง  การเลาเรื่อง  การสรปุความ  เพื่อฝก

ทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตรในการสืบคนเรื ่องราวรอบตัวอยางงาย ๆ โดยการใช

หลักฐานและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ  สามารถนำเสนอเรื่องราวที่คนพบไดตามลำดับเวลา 

 ศึกษาปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการตั ้งถิ ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน ปจจัยที ่ทำใหเกิด

วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน  ซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางภูมิศาสตร( ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

ทรัพยากร) และปจจัยทางสังคม (ความเจริญทางเทคโนโลยี เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การคมนาคม 

ความปลอดภัย ) ศึกษาและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ของขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง  และชุมชนใกลเคียง   ในเรื่องความเชื่อและการนับถือศาสนา อาหาร 

ภาษาถิ่น การแตงกาย โดยใชทักษะการอาน การสอบถาม การสังเกต การสำรวจ การฟง การสรุป

ความ เพื่อใหเกิดความเขาใจและภูมิใจในชุมชนของตนเอง ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม 

เขาใจพัฒนาการของชุมชน สามารถดำเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข รวมอนุรักษสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย 

 ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพระมหากษัตริยผู สถาปนา

อาณาจักรสุโขทัย  อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ตามลำดับ ไดแก พอขุนศรีอินทราทิตย สมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูทอง)  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยสังเขป และศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษ
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ไทยที่มีสวนปกปองประเทศชาติ  ไดแก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทาวเทพกระษัตรี  และทาวศรี

สุนทร ชาวบานบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก ทาวสูรนารี เปนตน โดยใชทักษะการอาน และสอบถาม 

การฟง การสรุปความ การเขียน การเลาเรื่อง เพื่อใหเขาใจความเปนมาของชาติไทยเกิดความรัก 

ความภูมิใจและเห็นแบบอยางการเสียสละเพ่ือชาต ิและธำรงความเปนไทย 

       มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

   ส ๔.๑   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 

       ส ๔.๒    ป ๓/๑, ป ๓/๒  

  ส ๔.๓   ป ๓/๑, ป ๓/๒,  ป ๓/๓ 

 รวม  ๓  มาตรฐาน   ๘   ตัวชีว้ัด 
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประวัติศาสตร) 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๔ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ  และการใชชวงเวลาเปนทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  

เกณฑการแบงยุคสมัยในทางประวัติศาสตรของมนุษยชาติที่แบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัย

ประวัติศาสตร รวมทั้งชวงสมัยในการศึกษาประวัติศาสตรไทย สมัยกอนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัย

อยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร  ตัวอยางการใชชวงเวลาในเอกสารตาง ๆ   โดยใชทักษะ

การอาน  การสำรวจ  การวิเคราะห การคำนวณ  เพื่อใหใชชวงเวลาในการบอกเลาเรื่องราวไดถูกตอง  

และเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นตามชวงเวลาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร 

 ศึกษาลักษณะสำคัญ  และเกณฑการจำแนกหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ใชในการศึกษา

ความเปนมาของทองถิ่น  อยางงาย ๆ ตัวอยางของหลักฐานที่พบในทองถิ่นทั้ง หลักฐานชั้นตนกับ           

ชั ้นรอง หลักฐานที ่เปนลายลักษณอักษร กับไมเปน ลายลักษณอักษร โดยใชทักษะการสำรวจ           

การวิเคราะห  การตรวจสอบขอมูล  การจำแนก  การตีความ  เพื่อฝกทักษะการสืบคนขอมูลดวย

วิธีการทางประวัติศาสตร 

 ใชหลักฐานทางประวัติศาสตรในการศึกษาปจจัย  การตั ้งถิ ่นฐานและพัฒนาการของ

มนุษยชาติในสมัยกอนประวัติศาสตร  และสมัยประวัติศาสตรในดินแดนไทยโดยสังเขป  การกอตั้ง

อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย  ไดแก  ทวารวดี ศรีวิชัย ตามพรลิงค เปนตน โดยใชทักษะ               

การสำรวจ การวิเคราะห การตีความ  การสรุปความ เพื่อใหเขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติที่มี              

การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องจากอดีตจนถงึปจจุบัน   

 ศึกษาประวัติศาสตรเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัยโดยสังเขป  ในเรื ่องเกี ่ยวกับ              

การสถาปนาอาณาจักร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  ประวัติและผลงานของ

บุคคลสำคัญ  ไดแก  พอขุนศรีอินทราทิตย  พอขุนรามคำแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระ

ยาลิไทย) และภูมิปญญาไทยในสมัยสุโขทัยที่นาภาคภูมิใจ  ซึ่งเปนผลใหอุทยานประวัติศาสตรใน

สุโขทัยและศรีสัชนาลัยไดรับการยกยองเปนมรดกโลก  โดยใชทักษะการอาน  การสำรวจ  การสืบคน  

การวิเคราะหการตีความ  เพื่อเขาใจความเปนมาของชาติไทยในสมัยสุโขทัย  รวมทั้งวัฒนธรรมไทย      

ภูมิปญญาไทย  และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย  เกิดความรักและความภูมิใจในความเปนไทย  

ตระหนักถึงความพากเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ไดปกปอง  และสรางสรรคความเจริญให

บานเมือง  ตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน 

 

 



๗๘ 

 

 

 

 มาตรฐานการเรียนรู/ระดบัชั้น/ตัวชี้วัด 

    ส ๔.๑     ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓ 

       ส ๔.๒     ป ๔/๑, ป ๔/๒  

          ส ๔.๓     ป ๔/๑, ป ๔/๒, ป ๔/๓ 

    รวม  ๓  มาตรฐาน     ๘   ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประวัติศาสตร) 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ๕      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๕ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 สืบคนความเปนมาของทองถิ่นโดยใชหลักฐานหลากหลาย  ดวยการตั้งประเด็นคำถามทาง

ประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับทองถิ่น  ความเปนมาของชื่อหมูบาน  ชื่อตำบล  ชื่อถนน  ความเปนมา

ของสถานที่สำคัญ  ความเปนมาของขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่น  รูจักแหลงขอมูลหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรที่อยูในทองถิ่น  สามารถรวบรวมขอมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวของ  รูจักวิเคราะห

ตรวจสอบขอมูลอยางงายๆ   เขาใจความแตกตางระหวางความจริงกับขอเท็จจริงที่ปรากฏในขอมูล

จากหลักฐานตาง ๆ แยกแยะความคิดเห็นกับขอเท็จจริงที่อยูในขอมูลได  โดยใชทักษะการสังเกต  

การสอบถาม  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห การเชื่อมโยง  และการสังเคราะหอยาง

งาย ๆ  เพื่อฝกฝนทักษะวิธีการทางประวัติศาสตรวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นในทองถิ่นอยางเปน

ระบบ  สามารถใชขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ศึกษาการเขามาและอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย  และจีน ในดินแดนไทยและภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยสังเขป ไดแก การปกครอง  การนับถือศาสนา  ความเชื่อ  วัฒนธรรม  

ประเพณี  ภาษา  อาหาร  และการแตงกาย   ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติ  ทั้งตะวันตกและ

ตะวันออกที่มีตอสังคมไทยในปจจุบันโดยสังเขป  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคนขอมูล  การสังเกต  

การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห  การเชื่อมโยง  เพื่อใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมไทยในสังคม

ปจจุบ ัน  และวัฒนธรรมของประเทศเพื ่อนบานในภูมิภาคเอเช ียตะวันออกเฉียงใต ท ี ่ม ีทั้ง                  

ความคลายคลึงและความแตกตาง  เพื่อใหเกิดการยอมรับในความแตกตางทางวัฒนธรรมและอยู

รวมกันไดอยางสันติสุข 

 ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา  และธนบุรี  ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักร  

ปจจัยที ่ส งเสร ิมความเจริญรุ งเร ืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง พัฒนาการทางการเมือง            

การปกครอง  และเศรษฐกิจโดยสังเขป  ประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี  

ไดแก  สมเด็จพระรามาธิบดีที ่ ๑  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช                    

สมเด็จพระนารายณมหาราช  ชาวบานบางระจัน  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  และภูมิปญญาไทย

ในสมัยอยุธยา และธนบุรี  ที่นาภาคภูมิใจ ควรคาแกการอนุรักษไว  ซึ่งเปนผลใหพระนครศรีอยุธยา

ไดรับ  การยกยองเปนมรดกโลก  ไดแก ทางดาน ศิลปกรรม  วรรณกรรม และการคา  โดยใชทักษะ

การอาน  การสืบคนขอมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห การอธิบาย การสรุปความ การเรียงความ 

เพื่อใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะธำรงรักษา

ความเปนไทยสืบตอไป 



๘๐ 

 

 

 

 มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

       ส ๔.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓ 

    ส ๔.๒  ป.๕/๑, ป.๕/๒   

        ส ๔.๓  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป ๕/๓, ป.๕/๔ 

 รวม   ๓  มาตรฐาน   ๙  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประวัติศาสตร) 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ๖      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 ศึกษาความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตรอยางงาย ๆ  และใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื ่องราว หรือเหตุการณสำคัญตามลำดับขั้นตอนอยางเปนระบบ  

ไดแก  การตั้งประเด็นศึกษาเรื่องราวที่ตนสนใจ  การสำรวจแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ  การรวบรวม

ขอมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย  การวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูล  การตีความ  การเรียบเรียง

และนำเสนอความรูที่คนพบไดอยางนาสนใจ  โดยใชทักษะ การสำรวจ การอาน  การเปรียบเทียบ  

การวิเคราะห  การสังเคราะห การอธิบาย  การสรุปความ การเขียนเรียงความ  การจัดทำโครงงาน

และการจัดนิทรรศการ  เพือ่ฝกทักษะการสืบคนเหตุการณสำคัญดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 

 ศึกษาสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพื ่อนบานในปจจุบันโดยสังเขป   

เชื่อมโยง และเปรียบเทียบกับประเทศไทย  ศึกษาความเปนมา  และความสัมพันธของกลุมอาเซียน

โดยสังเขป  โดยใชทักษะการอาน  การสำรวจ  การเปรียบเทียบ  การวิเคราะห  เพื่อใหเขาใจ

พัฒนาการของประเทศเพื่อนบานที่มีความสัมพันธกับประเทศไทย  เกิดความเขาใจอันดีระหวาง

ประเทศ  ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม  และอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

 ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร ในเรื ่องเกี ่ยวกับ                     

การสถาปนาอาณาจักร  ปจจัยที่สงเสริมความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครอง  พัฒนาการ

ทางดานตาง ๆ โดยสังเขป  ผลงานของบุคคลสำคัญ ไดแก  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช  สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว      

และภูมิปญญาไทยที่สำคัญท่ีนาภาคภูมิใจ  ควรคาแกการอนุรักษไว  โดยใชทักษะการอาน  การสืบคน

ขอมูล  การเชื่อมโยง  การวิเคราะห  เพื่อใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  ตระหนัก

ถึงความพากเพียรพยายามของ   บรรพบุรุษที่ไดปกปอง  และสรางสรรคความเจริญใหบานเมืองตก

ทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบตอถึงปจจุบัน 

      มาตรฐานการเรียนรู/ระดับชั้น/ตัวชี้วัด 

    ส ๔.๑  ป ๖/๑,  ป ๖/๒  

          ส ๔.๒  ป ๖/๑,  ป ๖/๒   

          ส ๔.๓  ป ๖/๑,  ป ๖/๒,  ป ๖/๓,  ป ๖/๔ 

      รวม  ๓  มาตรฐาน    ๘   ตัวชี้วัด 

 

 



๘๒ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๑๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๑      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 ปฏิบัติตนเปนผู มีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการรับประทานอาหารการ

ทักทายดวยวาจาและยิ้มแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอพอแมและญาติผูใหญเห็นความสำคัญ

ของภาษาไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหา

ความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยปฏิบัติตนตามพระบรม

ราโชวาทในเรื่องการออมและการประหยัดหลักการทรงงานในเรื่องการประหยัดความเรียบงายได

ประโยชนสูงสุดความซื่อสัตยสุจริตและจริงใจตอกันและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตน

เปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่

และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 ปฏิบัติตนตามขอตกลงกติกาและหนาที่ที ่ตองปฏิบัติในหองเรียนในเรื ่องการรักษาความ

สะอาดการรักษาของใชรวมกันและการสงงานปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัวและหองเรียนในเรื่องการเชื่อฟงคำสั่งสอนของพอแมญาติผูใหญและครูปฏิบัติตนเปนผูมี

วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และ

ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื ่นในเรื ่อง เชื ้อชาติ ภาษา เพศ

สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียน ในกรณีความ

คิดเห็นไมตรงกัน การละเมิดสิทธิของผูอื่น และเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเปนผูมี

วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง  

 โดยใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ  

และกระบวนการแกปญหา 

 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย  ภาคภูมิใจ  และรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออก

ถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย   

อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 

 

 

 



๘๓ 

 

 

 

 ผลการเรียนรู 

 ๑.  ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

 ๒.  แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในครอบครัว 

 ๓.  เห็นความสำคัญของภาษาไทย 

 ๔.  เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย 

 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖. ปฏิบัติตนตามขอตกลงกติกาและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในหองเรียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและหองเรียน 

 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอ่ืน 

 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในหองเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธี 

 ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๒๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๒      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในเรื่องการพูดดวยถอยคำไพเราะ  และการมีกิริยาสุภาพ    

ออนนอม แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน  เห็นประโยชนของการแตงกายดวย

ผาไทย  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหา

ความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนตามพระบรม

ราโชวาทในเรื่องความขยัน และความอดทน หลักการทรงงานในเรื่องการพึ่งตนเอง และรูรักสามัคคี

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต

ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแตงกายการเขาแถว

การดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียน และ

โรงเรียน ในเรื่องการเปนผูนำ และการเปนสมาชิกที่ดีหนาที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผล

ที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื ่นในเรื ่อง เชื ้อชาติ ภาษา เพศ

สุขภาพ ความพิการ ความสามารถถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนในกรณีหนาที่

และความรับผิดชอบและการใชของสวนรวมและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปนผูมี

วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช

กระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณและกระบวนการ

แกปญหา 

 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึง

ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู

รวมกับผูอื่นอยางสันติสามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

 

 

 

 



๘๕ 

 

 

 

 ผลการเรียนรู 

 ๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

 ๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน 

 ๓. เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย 

 ๔. เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย 

 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน 

 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอ่ืน 

 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

 ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๓๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๓      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในเรื่องการพูดดวยถอยคำไพเราะ  และการมีกิริยาสุภาพ    

ออนนอม แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน  เห็นประโยชนของการแตงกายดวย

ผาไทย  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหา

ความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนตามพระบรม

ราโชวาทในเรื่องความขยัน และความอดทน หลักการทรงงานในเรื่องการพึ่งตนเอง และรูรักสามัคคี

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต

ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียนในเรื่องการแตงกายการเขาแถว

การดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียน และ

โรงเรียน ในเรื่องการเปนผูนำ และการเปนสมาชิกที่ดีหนาที่และความรับผิดชอบปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผล

ที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอื ่นในเรื ่อง เชื ้อชาติ ภาษา เพศ

สุขภาพ ความพิการ ความสามารถถิ่นกำเนิด ฯลฯ ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนในกรณีหนาที่

และความรับผิดชอบและการใชของสวนรวมและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปนผูมี

วินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยใช

กระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณและกระบวนการ

แกปญหา 

 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึง

ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู

รวมกับผูอื่นอยางสันติสามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 

 

 

 

 



๘๗ 

 

 

 

 ผลการเรียนรู 

 ๑. ปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

 ๒. แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอบุคคลในโรงเรียน 

 ๓. เห็นประโยชนของการแตงกายดวยผาไทย 

 ๔. เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย 

 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและหนาที่ที่ตองปฏิบัติในโรงเรียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน 

 ๘. ยอมรับความเหมือนและความแตกตางของตนเองและผูอ่ืน 

 ๙. ยกตัวอยางความขัดแยงในโรงเรียนและเสนอวิธีการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

 ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 รวมทั้งหมด  ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๔๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๔      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในพิธีการตาง ๆ ในเรื่องการกลาวคำตอนรับ 

การแนะนำตัวเองและแนะนำสถานที่แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูทำประโยชนในสังคมมีสวน

รวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทองถิ่นปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย

สุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติย ึดมั ่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริยในเรื่องการใชสินคาไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติ

ตนเปนศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตร และพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรม

ราโชวาทในเรื่องการมีวินัยและการขมใจหลักการทรงงานในเรื่องประโยชนสวนรวมและพออยูพอกิน

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต

ขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลงกติกาของหองเรียนในเรื่องการรักษาความ

สะอาดการรักษาของใชรวมกันและการสงงานโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสรางขอตกลงกติกา

ดวยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัวและหองเรียนในเรื ่องการเปนผูนำและการเปนสมาชิกที่ดีการมีเหตุผลยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่นและการปฏิบัติตามเสียงขางมากและยอมรับเสียงขางนอยมีสวนรวมและรับผิดชอบใน

การตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัวและหองเรียนปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ

ของตนเอง 

 ยอมรับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติภาษาเพศสุขภาพความ

พิการความสามารถถิ่นกำเนิดสถานะของบุคคลฯลฯอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ในเรื่องการไมรังแกไมทำรายไมลอเลียนชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปนวิเคราะหปญหาความ

ขัดแยงในทองถิ่นในกรณีการใชสาธารณสมบัติและการรักษาสิ่งแวดลอมและเสนอแนวทางการ

แกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและยอมรับผลที่

เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ

และกระบวนการแกปญหา 



๘๙ 

 

 

 

 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึง

ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู

รวมกับผูอื่นอยางสันติสามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 ผลการเรียนรู 

 ๑.  เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

 ๒. แสดงออกถึงความกตัญกูตเวทีตอผูทำประโยชนในสังคม 

 ๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 ๔. เห็นความสำคัญและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั ่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามขอตกลงกติกาของหองเรียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

ครอบครัวและหองเรียน 

 ๘. ยอมรับและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในทองถิ่นและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธี 

 ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๕๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๕      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธบิายรายวิชา                                                       

 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทยในการสนทนาการปฏิบัติตนตามกาลเทศะและ

การตอนรับผู มาเยือนรู คุณคาใชอยางประหยัดคุ มคาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต

ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 เห็นคุณคาและแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

ดวยการใชสินคาไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตนเปนศาสนิกชน  

ที ่ด ีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทในเรื ่อง                 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและความสามัคคีหลักการทรงงานในเรื่องการทำตามลำดับขั้นและทำงานอยางมี

ความสุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตย

สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ

ตนเอง 

 มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนในการรักษาความสะอาด

การรักษาของใชรวมกันและการดูแลพื้นที่ที่ไดรับมอบหมายโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการสราง

กฎระเบียบดวยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชนสวนรวมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของการเปน

สมาชิกท่ีดีของหองเรียนและโรงเรียนในเรื่องการยึดถือหลักความจริงความดีงามความถูกตองและหลัก

เหตุผลการยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสำคัญการยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมมีสวน

รวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยใน

ตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่

เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถิ่นในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาและ

สิ่งแวดลอมอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพากันดวยการเคารพซึ่งกันและกันไมแสดงกิริยาวาจาดู

หมิ่นผูอื่นชวยเหลือซ่ึงกันและกันและแบงปนวิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเองในเรื่อง

การจัดการทรัพยากรและการขัดแยงทางความคิดและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติ

ตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตความอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำ

ของตนเอง 

 โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ

และกระบวนการแกปญหา 



๙๑ 

 

 

 

 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึง

ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู

รวมกับผูอื่นอยางสันติสามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 ผลการเรียนรู 

 ๑. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทไทย 

 ๒. รูคุณคาและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๓. มีสวนรวมในศิลปวัฒนธรรมไทย 

 ๔. เห ็นคุณคาและแสดงออกถ ึงความร ักชาต ิย ึดม ั ่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖. มีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

 ๗. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของ

หองเรียนและโรงเรียน 

 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในทองถิ่นและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและ

พึ่งพาซ่ึงกันและกัน 

 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแกปญหาโดย

สันติวิธี 

 ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

ส ๑๖๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๖      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เวลา  ๔๐   ชั่วโมง 

คําอธิบายรายวิชา                                                       

 ปฏิบัติตนและชักชวนผูอื่นใหมีมารยาทไทยในเรื่องการแสดงความเคารพการสนทนาการ

ปฏิบ ัต ิตนตามกาลเทศะและการตอนร ับผ ู มาเย ือนมีส วนร วมและช ักชวนผู อ ื ่นให อน ุร ักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมมีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ                    

ภูมิปญญาไทยปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับ

ผลทีเ่กิดจากการกระทำของตนเอง 

 เห็นคุณคาและแนะนำผูอื่นใหแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริยดวยการใชสินคาไทยดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุและสาธารณสมบัติปฏิบัติตน

เปนศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติตนตามพระราชจริยวัตรและพระจริยวัตรปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทใน

เรื่องความใฝรู ความกตัญูหลักการทรงงานในเรื ่ององครวมและทำใหงายและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหา

ความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 ปฏิบัติตนและแนะนำผูอื่นใหปฏิบัติตามขอตกลงกติกากฎระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน

ในการใชและดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชวัสดุอุปกรณและสถานที่ของสวนรวมเห็นคุณคาและปฏิบัติตน

ตามบทบาทหนาที่ของการเปนสมาชิกที่ดีของหองเรียนและโรงเรียนดวยการเปนผูนำและการเปน

สมาชิกที่ดีการยึดถือประโยชนของสวนรวมเปนสำคัญการใชสิทธิและหนาที่การใชเสรีภาพอยาง

รับผิดชอบมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตน

เปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝหาความรูตั้งใจปฏิบัติหนาที่

และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนา

และสิ่งแวดลอมอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติและพึ่งพากันในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันไมแสดงกิริยา

วาจาดูหมิ่นผูอื่นชวยเหลือซึ่งกันและกันและแบงปนวิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทยใน

เรื่องการการละเมิดสิทธิการรักษาสิ่งแวดลอมและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธีปฏิบัติตน

เปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอดทนและยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

 โดยใชกระบวนการคิดกระบวนการกลุมกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ

และกระบวนการแกปญหา 



๙๓ 

 

 

 

 เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไวซึ่งความเปนไทยแสดงออกถึง

ความรักชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอยู

รวมกับผูอื่นอยางสันติสามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีและมีวินัยในตนเอง 

 ผลการเรียนรู 

 ๑. ปฏิบัติตนและชักชวนผูอื่นใหมีมารยาทไทย 

 ๒. มีสวนรวมและชักชวนผูอื่นใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๓. มีสวนรวมในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

 ๔. เห็นคุณคาและแนะนำผู อื ่นใหแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย 

 ๕. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๖. ปฏิบัติตนและแนะนำผูอื ่นใหปฏิบัติตามขอตกลงกติกากฎระเบียบของหองเรียนและ

โรงเรียน 

 ๗. เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจใน

กิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน 

 ๘. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทยและอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ

และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

 ๙. วิเคราะหปญหาความขัดแยงในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแกปญหาโดยสันติวิธ ี

 ๑๐. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

 รวมทั้งหมด ๑๐ ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๑         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑ พระพุทธศาสนา  

และศาสนาอื่น ๆ 

ส ๑.๑ ป.๑/๑ การศึกษาพุทธประวัติ หรือประวัติของ

ศาสดาที่ตนนับถือทําใหเกิดความศรัทธา

และเห็นแบบอยางท่ีดี ซึ่งสามารถ

นําไปใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 

๒  

๒ แบบอยางที่ดี ส ๑.๑ ป.๑/๒ แบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิดที่ได

จากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลา และ 

ศาสนิกชนตัวอยาง ที่เคารพศรัทธา 

สามารถนำมาประยุกตใชในการประพฤติ

ปฏิบัติตน 

๒  

๓ หลักธรรม         

นําความสุข 

ส ๑.๑ ป.๑/๓      

ป.๑/๔ 

หลักธรรมของศาสนาและการเห็นคุณคา

ของการสวดมนตแผเมตตากอใหเกิด

ความศรัทธาสามารถยึดถือ เปนแนวทาง

ในการดําเนินชีวิต และพัฒนาจิตตาม

แนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 

๔  

๔ ชาวพุทธที่ดี  ส ๑.๒ ป.๑/๒  

ป.๑/๒  

ป.๑/๓ 

การประพฤติตนอยางถูกตองตาม

หลักการของศาสนาและการบำเพ็ญ

ประโยชนตอวัดหรือศาสนสถาน               

การแสดงตนเปนพุทธมามกะ และ            

การปฏิบัติตนในศาสนพิธีและวันสำคัญ

ทางศาสนาถือเปนการสงเสริมจิต

สาธารณะของตนเองและเปนการธำรงไว

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๒  

    
  

 



๙๖ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๕ ความสัมพันธของ

สมาชิก                 

ในครอบครัว           

และโรงเรียน 

ส ๒.๒ ป.๑/๑  

ป.๑/๒   

สมาชิกทุกคนในครอบครัวและโรงเรียน

ปฏิบัติตนตามบทบาท สิทธิ และหนาที่

ของตนดวยความผิดชอบ ยอมสงผลตอ

การอยูรวมกันอยางสงบสุข                   

และมีความสัมพันธที่ดรีะหวางกัน 

๒  

๖ สมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัวและ

โรงเรียน 

ส ๒.๑ ป.๑/๑   การเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและ

โรงเรียน การมีสวนรวมในกิจกรรมของ

ครอบครัวและโรงเรียน และการมีเหตุผล

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเปนสิ่งที่

เราควรปฏิบัติ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับ

คนอ่ืนในครอบครัวและโรงเรียนไดอยาง

มีความสุข 

๓  

๗ การทำความดี ส ๒.๑ ป.๑/๒  บุคคลยอมมีความสามารถแตกตางกัน 

แตก็สามารถทำความดีที่เปนประโยชน

ตอสังคม สงผลใหผูปฏิบัติและผูที่อยูชิด

ใกลมีความภาคภูมิใจและมีความสุข 

๒  

๘ ประชาธิปไตย  

ในครอบครัว         

และโรงเรียน 

ส ๒.๒ ป.๑/๓ สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน ยอมมี

สวนรวมในการตัดสินใจและทำกิจกรรม

ตามกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งจะ

สงผลตอการปลูกฝงพื้นฐานสำคัญของ

ประชาธิปไตยตอเยาวชน 

๓  

๙ สินคาและบริการ

ในชีวิตประจำวัน

ของเรา 

ส ๓.๑ ป.๑/๑  

ป.๑/๓   

สินคาและบริการที่ใชอยูใน

ชีวิตประจำวันนั้นมีจำนวนมากและ

หลากหลาย เราจึงควรเลือกใชทรัพยากร

ในชีวิตประจำวันอยางประหยัด 

๓  

๑๐ จายเปน ออมได       

ไมขัดสน 

ส ๓.๑ ป.๑/๒   การใชจายเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อ

สินคาและบริการที่ไมเกินตัวและคุมคา 

และรูจักเก็บออม    ไวยอมสงผลดีตอ

สภาพความเปนอยูในการ   ดำเนินชีวิต 

๓  



๙๗ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑๑ ทำงานดี             

มีความสุข 

ส ๓.๒ ป.๑/๑   การทำงานที่กอใหเกิดรายไดอยางสุจริต 

ยอมสงผลดีตอความสงบสุขของ

ครอบครัวและสังคม 

๓  

๑๒ สิ่งตาง ๆ รอบตัว ส ๕.๑ ป.๑/๑ 

ส ๕.๒ ป.๑/๑   

สิ่งแวดลอมรอบตัวมีทั้งที่เกิดตาม

ธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางขึ้น 

สิ่งแวดลอมมีผลตอความเปนอยู         

ของมนุษย 

๒  

๑๓ ตำแหนง ระยะ 

ทิศ และแผนผัง 

ส ๕.๑ ป.๑/๒  

ป.๑/๓   

การใชแผนผังที่แสดงความสัมพันธของ

ตำแหนง ระยะทาง และทิศของสิ่งตาง ๆ 

รอบตัว ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ

มนุษยสรางขึ้น 

๓  

๑๔ สิ่งแวดลอมกับ

การเปลี่ยนแปลง 

ส ๕.๑ ป.๑/๔   

ส ๕.๒ ป.๑/๒  

ป.๑/๓   

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ         

ในรอบวันมีผลตอสิ่งแวดลอม                 

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมมีผลตอ        

การดำเนินชีวิต ดังนั้น การมีสวนรวม         

ในการดูแลสิ่งแวดลอมที่บาน                

และหองเรียนเปนหนาที่ของทุกคน 

๔  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๒         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๑ เรียนรูศาสนา ส ๑.๑ ป.๒/๑   

         ป.๒/๒  

         ป.๒/๗   

ศาสนาทุกศาสนาลวนแตมีความสำคัญ                              

และเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหกระทำ

ความดี ซึ่งศาสนิกชนทุกคนพึงศึกษา

ประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือและ

นำแบบอยางที่ดีไปเปนแนวปฏิบัติตน 

๒  

๒ หลักธรรม         

นำความสุข 

ส ๑.๑ ป.๒/๔ การเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตาม

หลักธรรมโอวาท 3 ดวยการไมทำชั่ว           

ทำความดี ทำจิตใจใหผองใสบริสุทธิ์ 

ยอมทำใหผูปฏิบัติดำเนินชีวิตไปในทาง 

ที่ถูกตอง 

๔  

๓ เราทำความดี ส ๑.๑ ป.๒/๓      

ป.๒/๕ 

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของ

ศาสนาที่ตนนับถือ และการศึกษาการทำ

ความดีของบุคคลจากตัวอยางตาง ๆ 

รวมทั้งเห็นคุณคาของการทำความดี

เหลานั้น ชวยใหพัฒนาตนเพื่อการอยู

รวมกันไดอยางสงบสุขในสังคม 

๒  

๔ ชาวพุทธที่ดี  ส ๑.๑ ป.๒/๖   

ส ๑.๒ ป.๒/๑  

ป.๑/๒   

ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนตามมรรยาท

ชาวพุทธ ศาสนพิธี พีธีกรรม และ          

วันสำคัญทางศาสนาไดถูกตอง และ  

สวดมนต แผเมตตา มีสติที่เปนพื้นฐาน

ของสมาธิ 

๒  

    
  

 



๙๙ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

๕ กฎของการอยู

รวมกัน 

ส ๒.๑ ป.๒/๑  

ป.๒/๓ 

ป.๒/๔   

ขอตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย เปนสิ่งที่

กำหนดขึ้นเปนขอปฏิบัติหรือขอบังคับ 

ในการอยูรวมกัน เพื่อใหคนจำนวนมาก

สามารถอยูรวมกันไดโดยไมขัดแยงกัน 

โดยจะตองยอมรับความคิด ความเชื่อ 

และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตาง

กันโดยปราศจากอคติ ตลอดทั้ง             

ตองเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเอง

และผูอื่น 

๔  

๖ เด็กดีมีมรรยาท ส ๒.๑ ป.๒/๒  การปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยเกี่ยวกับ

ความเคารพ การยืน การเดิน การฟง 

การทักทาย การพูด การแตงกาย          

อยางเหมาะสม ยอมทำใหเปนผูที่มี

บุคลิก ภาพท่ีดี เปนที่ยอมรับของสังคม 

๓  

๗ ชุมชนของเรา ส ๒.๒ ป.๒/๑  

ป.๒/๒  

สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธที่ดี

ตอกัน มีการชวยเหลือในกิจกรรม           

ของชุมชน การดำเนินงานในโรงเรียน

และชุมชนจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยผูมีอำนาจในการตัดสินใจ 

๓  

๘ สินคาและบริการ

กับการใชจาย 

ส ๓.๑ ป.๒/๑   

         ป.๒/๒ 

         ป.๒/๓ 

         ป.๒/๔ 

สินคาและบริการลวนมาจากทรัพยากร  

จึงควรใชใหเกิดประโยชนที่คุมคามากทีสุ่ด 

การรูที่มาของรายไดและรูจักบันทึก

รายรับและรายจายของครอบครัว ทำให

วางแผนการใชจายไดอยางเหมาะสมกับ

รายได รวมทั้งสามารถเก็บออมเงินเพื่อใช

จายในยามจำเปน 

๖  

๙ การแลกเปลี่ยน

สินคาและบริการ 

ส ๓.๒ ป.๒/๑  

ป.๒/๒   

การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการสามารถ

ทำไดทั้งใชเงินเปนสื่อกลางและไมใชเงิน 

ทั้งผูซื้อและผูขายตางก็มีบทบาทสำคัญ 

และมีความสัมพันธกันหลากหลาย เราจึง

๓  



๑๐๐ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

นํ้าหนัก

คะแนน 

ควรเลือกใชทรัพยากรในชีวิตประจำวัน

อยางประหยัด 

๑๐ สิ่งแวดลอม 

รอบตัว 

ส ๕.๑ ป.๒/๑   

ส ๕.๒ ป.๒/๑  

ป.๒/๒  

ป.๒/๔   

สิ่งแวดลอมระหวางบานกับโรงเรียน

ประกอบดวย สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น  

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้นมีผลตอ       

การดำเนินชีวิตของมนุษย  

มนุษยตองการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางคุมคา เนื่องจากมีอยูอยางจำกัด 

การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนเปนหนาที่ของทุกคน 

๔  

๑๑ เครื่องมือ         

ทางภูมิศาสตร 

ส ๕.๒ ป.๒/๒  ลูกโลก แผนผัง แผนที่ และรูปถาย 

สามารถใชแสดงตำแหนงและลักษณะ

ทางกายภาพของสิ่งตาง ๆ ได 

๒  

๑๒ ความสัมพันธ

ระหวางโลก           

ดวงอาทิตย         

และ ดวงจันทร 

ส ๕.๑ ป.๒/๓ 

ส ๕.๒ ป.๒/๓  

โลก ดวงอาทิตย และดวงจันทรมีความ 

สัมพันธกันทำใหเกิดปรากฏการณทาง

ธรรมชาติตางๆ เชน กลางวัน-กลางคืน 

ขางข้ึน-ขางแรม น้ำขึ้น-น้ำลง ฤดูกาล 

เปนตน ซึ่งปรากฏการณดังกลาวลวนมี

ผลตอการดำเนินชีวิตของมนุษย 

๓  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

           

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๓         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ พระพุทธศาสนา

นารู 

ส ๑.๑ ป.๓/๑   

         ป.๓/๒  

 

พระพุทธศาสนาความสำคัญตอ          

การสรางสรรควัฒนธรรมอันเกิดจาก

ความศรัทธา การศึกษาพุทธประวัติ และ

ยอมทำใหไดคุณธรรมอันเปนแบบอยาง          

ไปประยุกตปฏิบัติ 

๒  

๒ เครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจ     

ส ๑.๑ ป.๓/๔  

         ป.๓/๕  

         ป.๓/๗  

 

การแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและ

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท ๓       

ในพระพุทธศาสนายอมทำใหการดำเนิน

ชีวิตไปในทางที่ถูกตอง ศาสนิกชนทุกคน

พึงปฏิบัติตนตอศาสนวัตถุ ศาสนสถาน 

และศาสนบุคคลของศาสนาอื่น              

อยางเหมาะสม 

๔  

๓ แบบอยางที่ดี ส ๑.๑ ป.๓/๓  

      

การศึกษาประวัติสาวก ชาดก และ           

ศาสนิกชนตัวอยางทำใหไดขอคิดและ 

คติธรรมที่เปนแบบอยางที่ดี สามารถ

นำมาประยุกตใชในการดำเนินชีวิตได   

๒  

๔ ชาวพุทธที่ดี  ส ๑.๑ ป.๓/๖   

ส ๑.๒ ป.๓/๑  

ป.๓/๒ 

ป.๓/๓    

พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตน         

อยางเหมาะสมตอสาวก ศาสนสถาน 

ศาสนวัตถุของศาสนา ปฏิบัติตนในศาสน

พิธี พิธีกรรม วันสำคัญทางศาสนา และ

แสดงตนเปนพุทธ-มามกะ การสวดมนต 

แผเมตตา การมีสติเปนพื้นฐานของสมาธิ 

๔  

    
  

 



๑๐๒ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๕ กระบวนการ

ประชาธิปไตย 

ส ๒.๒ ป.๓/๑  

ป.๓/๒ 

ป.๓/๓   

การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน โรงเรียน 

และชุมชน เปนผลจากการตัดสินใจของ

บุคคลและกลุมคน โดยวิธีการออกเสียง

โดยตรงและตัวแทนออกเสียง 

นอกจากนั้น สมาชิกในชุมชนตองมี

บทบาทหนาที่ในการเขารวมกิจกรรม

ตามกระบวนการประชาธิปไตย   

๔  

๖ การดำเนินชีวิต 

ในครอบครัว          

และทองถิ่น    

ส ๒.๑ ป.๓/๑   

         ป.๓/๒ 

         ป.๓/๓ 

         ป.๓/๔ 

การศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมใน

ครอบครัว ทองถิ่น การดำเนินชีวิตของ

ผูคนในแตละวัฒนธรรม ความสำคัญของ

วันหยุดราชการ ตลอดจนประวัติและ

ผลงานของบุคคลที่ทำประโยชนใหกับ

ทองถิ่น และคุณคาของการทำความดี

ยอมเปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต

และการอยูรวมกันในสังคม 

๔  

๗ สินคาและบริการ

กับการดำรงชีวิต    

ส ๓.๑ ป.๓/๑   สินคาและบริการที่ตอบสนองความ

ตองการของมนุษยมีอยูหลายประเภท 

ซึ่งจะตองรูหลัก การเลือกซื้อสินคา        

และบริการที่จำเปนกอนตัดสินใจ          

เลือกซ้ือสินคา    

๒  

๘ การวางแผน         

การใชจายเงิน

ของตนเอง    

ส ๓.๑ ป.๓/๒   

ส ๓.๒ ป.๓/๑   

         ป.๒/๒ 

          

ประชาชนทุกคนตองรูจักวางแผนการใช

จายเงินของตน และมีหนาที่เสียภาษีใหแก

รัฐทั้งทางตรงและทางออม เพื่อรัฐจะได

นำมาเปนคาใชจายในการพัฒนาประเทศ   

๔  

๙ การผลิตและการ

แขงขันทางการคา 

ส ๓.๑ ป.๓/๓   

ส ๓.๒ ป.๓/๓   

 

ทรัพยากรที่เรานำมาใชในการผลิตสินคา

และบริการมีอยูอยางจำกัด การแขงขัน

ทางการคามีผลทำใหราคาสินคาลดลง 

๓  

๑๐ เครื่องมือ           

ทางภูมิศาสตร    

ส ๕.๑ ป.๓/๑ 

         ป.๓/๒ 

 

แผนที่ แผนผัง และรูปถายมีความสำคัญ

ในการใชหาขอมูลทางภูมิศาสตร          

๓  



๑๐๓ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

ในชุมชน แสดงที่ตั้งของสถานที่สำคัญ      

ในบริเวณโรงเรียนและชุมชน    

๑๑ ชุมชน 

ของเรา  

ส ๕.๒ ป.๓/๑   

         ป.๓/๒ 

         ป.๓/๔ 

         ป.๓/๕ 

สภาพแวดลอมในชุมชนจากอดีตถึง

ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ

ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทาง

สังคมของชุมชน มีการพึ่งพาสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติในการสนอง

ความตองการพื้นฐานของมนุษย          

และการประกอบอาชีพ แลวยังม ี           

ความแตกตางกันของเมืองและชนบท   

๔  

๑๒ สิ่งแวดลอม       

ในชุมชน    

ส ๕.๒ ป.๓/๓ 

         ป.๓/๖  

กิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยสงผลใหเกิด

มลพิษ ดังนั้นทุกคนจึงควรมีสวนรวมใน

การจัดการสิ่งแวดลอม 

๒  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๔         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ ประวัติ              

และความสำคัญ          

ของศาสนา 

ส ๑.๑ ป.๔/๑   

         ป.๔/๒  

         ป.๔/๘  

 

ศาสนามีความสำคัญในฐานะเปนศูนย

รวมจิตใจของศาสนิกชน การศกึษา

ประวัติของศาสนา ศาสดาของ            

แตละศาสนา จะทำใหเกิดความเขาใจ

ศาสนาตาง ๆ มากข้ึน และสามารถ           

อยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

๔  

๒ หลักธรรม           

ของศาสนา 

ส ๑.๑ ป.๔/๔  

         ป.๔/๗  

 

ศาสนาตาง ๆ จะมีหลักธรรมคำสอนที่

แตกตางกัน การปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อใหอยูรวมกัน

เปนชาติไดอยางสมานฉันท 

๓  

๓ เชื่อมั่นทำความดี ส ๑.๑ ป.๔/๓  

      

แบบอยางการดำเนินชีวิตและขอคิด        

จากประวัติพระสาวก ชาดก เรื่องเลา 

และศาสนิกชนตัวอยาง เปนแนวทาง            

ใหเกิดการทำความดีของตนเอง            

บุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 

๔  

๔ ศาสนิกชนที่ดี ส ๑.๑ ป.๔/๖   

ส ๑.๒ ป.๔/๑  

ป.๔/๒ 

ป.๔/๓    

ศาสนิกชนที่ดีตองประพฤติปฏิบัติตน

ในศาสนพิธี และพิธีกรรมในวันสำคัญ

ทางศาสนา ตามมรรยาทของศาสนา 

และมีสวนรวมในการบำรุงรักษา           

ศาสนสถานที่ตนนับถือ 

๗  

๕ สมาชิกท่ีดีของ

ชุมชน 

ส ๒.๑ ป.๔/๑   

        ป.๔/๒  

ป.๔/๓ 

ป.๔/๕    

สมาชิกท่ีดีของชุมชนยอมตองเขารวม

กิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย เปนผูนำ

และผูตามที่ดี และคำนึงถึงสิทธิพื้นฐาน 

ที่เด็กทุกคนพึงไดรับ และสามารถอยู

รวมกันอยางสันติสุข 

๗  



๑๐๕ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๖ วัฒนธรรมทองถิ่น ส ๒.๑ ป.๔/๔   วัฒนธรรมเปนแบบแผนของวิถีการ

ดำเนินชีวิตซึ่งมีความแตกตางกันในแต

ละทองถิ่น 

๕  

๗ กระบวนการ

ประชาธิปไตย 

ส ๒.๒ ป.๔/๑  

ป.๔/๒ 

ป.๔/๓   

ประเทศไทยปกครองดวยระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย        

ทรงเปนประมุข ประชาชนมีบทบาท 

หนาที่ เสรีภาพ และปฏิบัติตนเปน

พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย  

รวมกันไปเลือกตั้ง เคารพในสถาบัน

พระมหากษัตริยที่มีบทบาทสำคัญตอ   

การปกครอง 

๖  

๘ การบริโภคสินคา

และบริการ 

ส ๓.๑ ป.๔/๑   

         ป.๔/๒ 

 

ปจจัยสำคัญที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคา

และบริการนั้นมีหลายประการ ซึ่งขึ้นอยู

กับผูซื้อ ผูขาย ตัวสินคา ซึ่งผูบริโภคมี

สิทธิพื้นฐาน และรักษาผลประโยชนของ

ตนเองในฐานะผูบริโภค 

๗  

๙ เศรษฐกิจพอเพียง ส ๓.๑ ป.๔/๓   หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเปน

แนวทางในการนำไปใชในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันอยางมีดุลยภาพ 

๕  

๑๐ เศรษฐกิจชุมชน ส ๓.๒ ป.๔/๑   

          

ในแตละชุมชนยอมมีอาชีพ สินคา และ

บริการตางๆ ที่ผลิตในชุมชน จึงตองมีการ

พึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชน มีการสราง

ความเขมแข็งใหชุมชนดวยการใชสิ่งของที่

ผลิตในชุมชน 

๕  

๑๑ เงินทองของมีคา ส ๓.๒ ป.๔/๒   

 

เงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา

และบริการตางๆ ในแตละประเทศจะมี

สกุลเงินที่ใชในการแลกเปลี่ยนระหวาง

ประเทศ 

๕  



๑๐๖ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑๒ การใชแผนที่        

และภาพถาย 

ส ๕.๑ ป.๔/๑ 

 

แผนที่และรูปถายเปนเครื่องมือท่ีใชแสดง

ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร

และสถานที่สำคัญในจังหวัดของตน 

๔  

๑๓ จังหวัดของเรา

  

ส ๕.๑ ป.๔/๑   

         ป.๔/๒ 

         ป.๔/๓ 

 

- แผนที่และรูปถายเปนเครื่องมือที่ใช

แสดงลักษณะทางกายภาพ              

แหลงทรัพยากรและสถานที่สำคัญใน

จังหวัดของตน 

- ลักษณะทางกายภาพสงผลใหเกิดแหลง

ทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด 

๘  

๑๔ สิ่งแวดลอม         

ในจังหวัด 

ส ๕.๒ ป.๔/๑   

         ป.๔/๒ 

         ป.๔/๓ 

 

- ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ

ทรัพยากรธรรมชาติสงผลตอการดำเนิน

ชีวิตของคนในจังหวัดและขณะเดียวกัน

การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดก็สงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง

กายภาพของจังหวัดดวย 

- การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมสงผลตอ

การดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 

- การจัดการสิ่งแวดลอมในจังหวัด          

เปนหนาที่ของทุกคนในจังหวัด 

๘  

ระหวางป ๗๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 

           

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๕         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ ความสำคัญ        

และประวัติ

พระพุทธศาสนา 

ส ๑.๑ ป.๕/๑   

         ป.๕/๒  

 

การศึกษาพุทธประวัติหรือประวัติของ

ศาสดาอื่น ยอมทำใหไดคุณธรรมอันเปน

แบบอยาง เปนแนวทางในการปฏิบัติ 

๓  

๒ หลักธรรม           

ของศาสนา 

ส ๑.๑ ป.๕/๕ 

         ป.๕/๗  

 

การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย และ

ปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา หลักธรรม

โอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือ

หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ       

ยอมทำใหสามารถพัฒนาตนและ

สิ่งแวดลอมไปในทางที่ถูกตอง 

๗  

๓ เรียนรู        

แบบอยางที่ดี 

ส ๑.๑ ป.๕/๓  

         ป.๕/๔ 

การศึกษาพระไตรปฎกหรือคัมภีรของ

ศาสนาตาง ๆ ประวัติสาวก ชาดก          

เรื่องเลา และศาสนิกชนตัวอยาง          

ยอมทำใหไดขอคิดจากคุณธรรมอันเปน

แบบอยาง เพื่อเปนแนวทางในการ

ดำเนินชีวิต 

๔  

๔ ศาสนิกชนที่ดี ส ๑.๑ ป.๕/๖   

ส ๑.๒ ป.๕/๑  

ป.๕/๒ 

ป.๕/๓    

ศาสนิกชนที่ดีพึงจัดกิจกรรมตามศาสนา

ที่ตนนับถืออยางเรียบงาย มีประโยชน 

ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พธิีกรรม และ        

วันสำคัญทางศาสนาอยางเหมาะสม        

มีมรรยาท สวดมนต แผเมตตา และมีสติ

ที่เปนพื้นฐานของสมาธิ 

๖  

๕ สิทธิเด็ก ส ๒.๑ ป.๕/๒  

 

เด็กทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตรอด สิทธิที่

จะไดรับ การปกปอง สิทธิที่จะไดรับการ

พัฒนา สิทธิที่จะมีสวนรวม ดังนั้นทุกฝาย

จึงตองมีสวนรวมในการปกปองคุมครอง

เด็กจากการละเมิดสิทธิ 

๕  



๑๐๘ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๖ พลเมืองดีตามวิถี 

ประชาธิปไตย 

ส ๒.๑ ป.๕/๑  การอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคมนั้น 

ทุกคนจะตองปฏิบัติตนตามสภาพ 

บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหนาที ่       

ของตนเองในฐานะพลเมืองดี 

๕  

๗ วัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

ส ๒.๑ ป.๕/๓  

ป.๕/๔  

วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น        

มีความสำคัญตอการดำเนินชีวิต         

ในสังคมไทย ดังนั้นทุกคนจึงควรม ี        

สวนรวมในการอนุรักษและเผยแพร

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น         

ในชุมชน 

๗  

๘ การปกครอง 

สวนทองถิน่ 

ส ๒.๒ ป.๕/๑   

         ป.๕/๒ 

         ป.๕/๓ 

 

การปกครองสวนทองถิ่น เปนการ

กระจายอำนาจการปกครองสวนกลาง

ไปสูทองถิ่น โดยมีการกำหนดโครงสราง 

อำนาจหนาที่ บทบาทหนาที่ วิธีการเขา

ดำรงตำแหนงของผูบริหารทองถิ่น ฺ        

อยางชัดเจน มีการดำเนินงานที่ทำใหเกดิ

ประโยชนตอชุมชน ดังนั้นการปกครอง

สวนทองถิ่นจึงมีความสำคัญตอทองถิ่น 

๓  

๙ การผลิตสินคา 

และการบริการ 

ส ๓.๑ ป.๕/๑   ปจจัยการผลิตสินคาและบริการ 

ประกอบดวย ที่ดิน แรงงาน ทุน และ

ผูประกอบการ และยังมีปจจัยอื่นท่ีเปน

ตัวกำหนดปริมาณสินคาและบริการ         

ซึ่งสงผลใหการผลิตสินคาและบริการ         

ในแตละทองถิ่นมีความแตกตางกัน 

๖  

๑๐ ธนาคาร          

และการกูยืมเงิน 

ส ๓.๒ ป.๕/๑   

         ป.๕/๒   

ธนาคาร เปนองคกรที่ทำหนาที่รับฝากเงิน

และใหกูยืมเงิน ซึ่งการกูยืมเงินมีทั้งผลดี

และผลเสีย 

๔  

๑๑ เศรษฐกิจพอเพียง 

และสหกรณ 

ส ๓.๑ ป.๕/๒   

         ป.๕/๓   

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการ

สำคัญใหประชาชนดำเนินชีวิตอยูบน

ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล       

๘  



๑๐๙ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว เปนแนวทาง

สำคัญในการทำกิจกรรมตาง ๆ           

ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

สอดคลองกับหลักการสำคัญของสหกรณ 

จึงควรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและหลักการสำคัญของสหกรณ

ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

๑๒ เรียนรูลักษณะ

ทางกายภาพของ

ภูมิภาคดวยแผนที่

และรูปถาย 

ส ๕.๑ ป.๕/๑ 

         ป.๕/๒ 

การรูตำแหนง ระยะ ทิศทางของภูมิภาค 

ลักษณะภูมิลักษณทีส่ำคัญในภูมิภาค

ตางๆ ของแผนที่ประเทศไทย ยอมทำให

เขาใจถึงความสัมพันธของลักษณะ         

ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคม           

ในภูมิภาคของตนเอง 

๑๐  

๑๓ สิ่งแวดลอมกับ

ลักษณะการ

ดำเนินชีวิตใน

ภูมิภาคตาง ๆ 

ของประเทศไทย

  

ส ๕.๒ ป.๕/๑   

         ป.๕/๒ 

         ป.๕/๓ 

 

สภาพแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพลตอ

ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการยายถิ่น

ฐานของประชากรในแตละภูมิภาค          

ซึ่งกอใหเกิดวิถีชีวิตและการสรางสรรค

วัฒนธรรม ปจจุบันมีผลกระทบที่เกิดจาก

การทำลายสภาพแวดลอมจึงควรรวมมือ

กันเสนอแนวคิดในการรักษา

สภาพแวดลอมในภูมิภาค ซึง่จะสงผลดี

ตอการดำรงชีวิตของมนุษย 

๑๐  

ระหวางป ๗๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 

           

 

 

 



๑๑๐ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษาฯ ๖         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                            เวลา ๘๐ ชั่วโมง 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ พระพุทธศาสนา ส ๑.๑ ป.๖/๑   

         ป.๖/๒  

 

พระพุทธศาสนามีความสำคัญในฐานะ

เปนศาสนาประจำชาติ เปนเอกลักษณ

ของชาติ เปนรากฐานและมรดกทาง 

วัฒนธรรมไทย และเปนหลักในการ

พัฒนาชาติ การศึกษาพุทธประวัติทำให

ทราบถึงความเปนมาของศาสดาของ

ศาสนาประจำชาติ และไดขอคิดและ

แบบอยางที่ดีสำหรับเปนแนวทางในการ

ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนในการอยู

รวมกับบุคคลอื่น ๆ ภายในชาต ิ

๔  

๒ หลักธรรมนำ

ความสุข 

ส ๑.๑ ป.๖/๔ 

         ป.๖/๗  

         ป.๖/๘ 

พระรัตนตรัยมีความสำคัญตอ

พระพุทธศาสนา ทุกคนจึงควรแสดง

ความเคารพพระรัตนตรัยอยางเหมาะสม

และปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา และ

หลักธรรมโอวาท ๓  เพื่อใหสามารถ

ดำเนินชีวิตไดอยางมีสติและมีความสุข 

รวมทั้งสามารถแกปญหาตาง ๆ ได เชน 

ปญหาอบายมุข ปญหาสิ่งเสพติด  

เชนเดียวกับพุทธศาสนสุภาษิตที่มีคติ

เตือนใจสามารถนำไปเปนแนวทางในการ

ดำเนินชีวิตใหประสบความสำเร็จและมี

ความสุขไดเชนเดียวกัน และเนื่องจาก

ประเทศไทยมีผูนับถือศาสนาแตกตางกัน

หลายศาสนา ดังนั้นทุกคนจึงควรให

ความเคารพหลักธรรมของศาสนาอื่น

๙  



๑๑๑ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

อยางเหมาะสม เพื่อใหทุกคนในชาติ

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

๓ เรียนรูสิ่งที่ดี ส ๑.๑ ป.๖/๓  

         ป.๖/๕ 

         ป.๖/๖ 

พุทธศาสนิกชนทุกคนควรนำคุณธรรม 

อันเปนแบบอยางของพุทธสาวก ชาดก 

ศาสนิกชนตัวอยางไปประยุกตปฏิบัติ

และพัฒนาจิตตามแนวทางของ

พระพุทธศาสนา 

๔  

๔ ศาสนพิธีนารู ส ๑.๑ ป.๖/๙   

ส ๑.๒ ป.๖/๑  

ป.๖/๒ 

ป.๖/๓ 

         ป.๖/๔   

ศาสนพิธีและพิธีกรรมของศาสนาตาง ๆ 

มีลักษณะสำคัญและหลักการปฏิบัติที่

แตกตางกัน ศาสนิกชนจึงพึงปฏิบัติตน

อยางเหมาะสม เมื่อตองเขารวมพิธี       

อยางมีมรรยาท ชาวพุทธควรแสดงตน

เปนพุทธมามกะ และเขารวมในศาสนา

พิธีและพิธีกรรมในกิจกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนาในโอกาสที่เหมาะสมและปฏิบัติ

ตนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๘  

๕ กฎหมาย            

ในชีวิตประจำวัน    

ส ๒.๑ ป.๖/๑  

 

กฎหมายเปนขอบังคับใหสมาชิกในสังคม

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ ซึ่งการ

ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของกฎหมาย

จราจร กฎหมายยาเสพติดใหโทษ 

กฎหมายทะเบียนราษฎร เทศบัญญัติ 

ขอบัญญัติ อบต. อบจ. ยอมเปนสิ่งสำคัญ

ประการหนึ่งที่สงผลใหสามารถอยู

รวมกันในสังคมดวยความสงบเรียบรอย 

๔  

๖ วิถีประชาธิปไตย ส ๒.๒ ป.๖/๑  

         ป.๖/๒ 

         ป.๖/๓ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล

ตางก็มีบทบาทหนาที่สำคัญในการ

บริหารราชการแผนดินและการบริหาร

สวนทองถิ่น ประชาชนทุกคนควรมี        

สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริม

ประชาชนไทยในทองถิ่นและประเทศ  

๕  



๑๑๒ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

ใชสิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

ซึ่งจะสงผลตอความมั่นคง การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

๗ รูเทาทัน        

ขอมูล ขาวสาร  

และเหตุการณ 

ส ๒.๑ ป.๖/๕   แหลงขอมูล ขาวสาร เหตุการณตาง ๆ 

ลวนมีความสำคัญตอการดำเนินชีวิต 

ดังนั้นจึงตองรูจักหลักการเลือกรับ

ขาวสารและเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

อยางถูกตองเหมาะสมจึงจะเกิด

ประโยชนอยางแทจริง 

๓  

๘ วัฒนธรรม และ 

การเปลี่ยนแปลง 

ส ๒.๑ ป.๖/๒   

         ป.๖/๓ 

         ป.๖/๔ 

 

วัฒนธรรมเปนแบบแผนในการดำเนิน

ชีวิตของคนในสังคม วัฒนธรรมในแตละ

ทองถิ่น มีความแตกตางกันและม ี         

การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา          

จึงควรธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม 

และแสดงออกถึงมรรยาทไทยไดอยาง       

เหมาะสม 

๕  

๙ ผูผลิต             

และผูบริโภคที่ดี 

ส ๓.๑ ป.๖/๑   

         ป.๖/๒ 

         ป.๖/๓ 

 

ผูผลิตที่มีคุณภาพยอมตองมีความ

รับผิดชอบและใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิด

ประโยชนตอทางผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 

สวนผูบริโภคที่ดีตองรูเทาทัน รูบทบาท

ของตนเองและใชทรัพยากรอยางคุมคา

และยั่งยืน 

๖  

๑๐ ความสัมพันธ         

ทาง 

เศรษฐกิจ 

ส ๓.๒ ป.๖/๑   

         ป.๖/๒   

หนวยเศรษฐกิจมีความสัมพันธกัน           

ทั้งในระดับหนวยครัวเรือน หนวยธุรกิจ 

หนวยรัฐบาล นอกจากนั้น ผูผลิต 

ผูบริโภค ธนาคาร และรัฐบาลยังมี

ความสัมพันธกัน ซึ่งการรวมกลุม          

ทางเศรษฐกิจภายในทองถิ่นมีผลตอ          

การพัฒนาทองถิ่น 

๑๐  



๑๑๓ 

 

 

 

หนวยที่ ชื่อหนวย 
มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑๑ เรียนรู 

ภูมิศาสตรไทย 

ส ๕.๑ ป.๖/๒   

ส ๕.๒ ป.๖/๑   

         ป.๖/๒    

แผนที่ รูปถายทางอากาศ และภาพจาก

ดาวเทียม ใชแสดงขอมูลลักษณะทาง

กายภาพของประเทศไทย ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติสงผล

ตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใน

ประเทศไทย และขณะเดียวกันกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 

ก็สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอมทางกายภาพของประเทศ

ไทยดวย  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

มีทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและจาก

กิจกรรมของมนุษยและการเปลี่ยนแปลง

สงผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

๑๑  

๑๒ ภัยพิบัต ิ             

ในประเทศไทย 

ส ๕.๑ ป.๖/๒ 

 

ลักษณะทางกายภาพของไทยในภูมิภาค

ตางๆ สงผลใหเกิดลักษณะภัยพิบัติท่ี

แตกตางกัน และการ เตรียมพรอมรับมือ

ภัยพิบัติจะชวยใหเราอยูรวมกับธรรมชาติ

ไดอยางยั่งยืน 

๕  

๑๓ มนุษยกับ

สิ่งแวดลอม  

ส ๕.๒ ป.๖/๓   

 

แนวทางการจัดการทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนในประเทศไทย

แตกตางกันไปตามลักษณะทางกายภาพ

และการดำเนินชีวิตสภาพแวดลอมใน

ภูมิภาค ซึ่งจะสงผลดีตอการดำรงชีวิต

ของมนุษย 

๔  

ระหวางป ๗๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๘๐ ๑๐๐ 

 

 

 



๑๑๔ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ๑         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ การใชปฏิทิน          

ในชีวิตประจำวัน 

ส ๔.๑ ป.๑/๑ 

         ป.๑/๒ 

การใชปฏิทินในชีวิตประจำวันนั้น สามารถ

บอกวัน เดือน ป การนับชวงเวลาและ

เรียงลำดับเหตุการณในชีวิตประจำวัน       

ตามวันเวลาที่เกิดขึ้น 

๙  

๒ ความเปนมา         

ของตนเอง 

ส ๔.๑ ป.๑/๓ การบอกประวัติความเปนมาของตนเอง        

และครอบครัวสามารถทำไดโดยการ

สอบถามจากผูเกี่ยวของ 

๖  

๓ ชีวิตและ                        

การเปลี่ยนแปลง 

ส ๔.๒ ป.๑/๑      ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากความ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม สิ่งของ 

เครื่องใช หรือการดำเนินชีวิตตามกาลเวลา 

๖  

๔ เหตุการณในอดีตที่มี

ผลกับปจจุบัน 

ส ๔.๒ ป.๑/๒   เหตุการณสำคัญที่เกิดข้ึนในครอบครัว             

ในอดีตยอมมีผลกระทบตอตนเองในปจจุบัน 

๔  

๕ สัญลักษณของชาติ

ไทย 

ส ๔.๓ ป.๑/๑  สัญลักษณของชาติไทย เปนเครื่องหมาย

สำคัญ ที่แสดงใหเห็นถึงความเปนชาติไทย        

ที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจและมีสวนรวม

ในการอนุรักษ 

๙  

๖ วัฒนธรรม             

ที่ภาคภูมิใจ           

ในทองถิ่น 

ส ๔.๓ ป.๑/๒ 

         ป.๑/๓   

ในแตละชุมชนแตละทองถิ่นมีวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และสถานที่สำคัญที่เปน

สัญลักษณที่คนในทองถิ่นรัก หวงแหน และ

ภาคภูมิใจ ดังนั้นเราทุกคนจึงควรรวมมือกัน

รักษาสิ่งดีงามของชุมชนใหคงอยูตลอดไป 

๔  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

           

 



๑๑๕ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ๒         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ คำบอกชวงเวลา 

และปฏิทิน 

ส ๔.๑ ป.๒/๑ 

 

คำที่แสดงชวงเวลาในอดีต ปจจุบัน อนาคต 

และวันสำคัญท่ีปรากฏในปฏิทิน ทำให

สามารถระบุเวลา และลำดับของเหตุการณที่

เกิดข้ึน 

๖  

๒ เรื่องราวของตนเอง 

และครอบครัว 

ส ๔.๑ ป.๒/๒ การสืบคนเรื่องราวของตนเองและครอบครัว 

จะตองใชหลักฐานที่เกี่ยวของเปนเครื่อง

ยืนยันและใชเสนเวลาลำดับเหตุการณที่

เกิดข้ึนในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเอง 

๕  

๓ วิถีชีวิตของคน          

ในชุมชนจากอดีต          

ถึงปจจุบัน 

ส ๔.๒ ป.๒/๑ 

         ป.๒/๒      

การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน         

ของตนจากอดีตถึงปจจุบัน จะทำใหสามารถ

อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มี

ตอการดำเนินของคนในชุมชน 

๙  

๔ บุคคลสำคัญ             

ในทองถิ่น 

ส ๔.๓ ป.๒/๑  บุคคลที่ทำคุณประโยชนตอทองถิ่นและ

ประเทศชาติ สมควรไดรับการยกยอง 

และควรนำมาเปนแบบอยางที่ด ี

๘  

๕ วัฒนธรรม ประเพณี 

และภูมิปญญาไทย 

ส ๔.๓ ป.๒/๒  การอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณ ีและ            

ภูมิปญญาทองถิ่น เปนหนาที่ของทุกคน           

ที่จะตองชวยกันอนุรักษใหคงอยูคูกับ

สังคมไทยสืบตอไป 

๑๐  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

           

 

 

 



๑๑๖ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
รายวิชา ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๓         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ ศักราชใน

ชีวิตประจำวัน 

ส ๔.๑ ป.๓/๑ 

 

การเทียบศักราชตามปฏิทินที่ใชใน

ชีวิตประจำวัน จะชวยใหลำดับเหตุการณ 

หรือเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดถูกตอง 

๔  

๒ เรื่องราวสำคัญใน

โรงเรียนและชุมชน 

ส ๔.๑ ป.๓/๒ การสืบคนและรวบรวมขอมูลจากหลักฐาน  

และแหลงขอมูลที่เกี่ยวของอยางมีระบบ

ขั้นตอน ชวยใหสามารถลำดับเหตุการณ

สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนได

สอดคลองกับความ 

เปนจริง 

๕  

๓ การตั้งถ่ินฐาน ส ๔.๒ ป.๓/๑      ปจจัยทางภูมิศาสตรและปจจัยทางสังคม         

มีผลตอการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของ

ชุมชนในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย 

๙  

๔ วัฒนธรรมในชุมชน ส ๔.๒ ป.๓/๒ 

        ป.๓/๓            

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม  

เปนวิถีการดำเนินชีวิตอันเปนเอกลักษณ 

ของชุมชนที่เกิดจากปจจัยทางภูมิศาสตร 

และสังคมของแตละชุมชน 

๔  

๕ พระมหากษัตริย 

ผูสถาปนา          

อาณาจักร 

ไทย 

ส ๔.๓ ป.๓/๑   พอขุนศรีอินทราทิตย สมเด็จพระรามาธิบดี

ที่ 1 (พระเจาอูทอง) สมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช เปนพระมหากษัตริยที่

ไดกอบกูแผนดิน และสรางสรรคความเจริญ

มั่นคง  

จนทำใหมีชาติไทยจนถึงปจจุบัน 

๘  

๖ พอแมของแผนดิน ส ๔.๓ ป.๓/๒  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร          

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช              

บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)   

๓  



๑๑๗ 

 

 

 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา          

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

(รัชกาลที่ ๑๐) 

ทรงเปนศูนยรวมใจของคนไทย ไดทรงทำ

คุณประโยชนตอสังคมไทยและประเทศชาติ

หลายประการ เพื่อประเทศชาติมั่นคงและ

คนไทยอยูเย็นเปนสุข  

๗ วีรกรรมของ         

บรรพบุรุษไทย 

ส ๔.๓ ป.๓/๓ 

 

ทาวเทพสตรี ทาวศรีสุนทร ชาวบาน

บางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก และสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช เปนบรรพบุรุษของไทย

ที่ไดปกปองประเทศชาติใหเปนเอกราช       

และสรางความมั่นคงของชาติไทย วีรกรรม

ของบรรพบุรุษเปนแบบอยางที่ดีในการ

ปฏิบัติตาม 

๕  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ ชวงเวลา และยคุ

สมัยทางระวัติศาสตร 

ส ๔.๑ ป.๔/๑ 

 

การนับชวงเวลาเปนทศวรรษ ศตวรรษ                  

และสหัสวรรษ ทำใหเขาใจชวงเวลาของ

เหตุการณที่ปรากฏในเอกสารตาง ๆ 

๔  

๒ ยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร 

ส ๔.๑ ป.๔/๒ การแบงยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร

เปน๔ยุคกอนประวัติศาสตรและยุค

ประวัติศาสตรนั้น ทำใหเกิดความเขาใจที่

ตรงกัน  ตอการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ 

๔  

๓ การศึกษา

ประวัติศาสตร

ทองถิ่น 

ส ๔.๑ ป.๔/๓      หลักฐานที่ใชในการศึกษาความเปนมาของ

ทองถิ่นนั้น มีทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร

ชั้นตนและชั้นรอง 

๖  

๔ การตั้งถ่ินฐาน          

และการดำรงชีวิต          

ของมนุษย                  

ในดินแดนไทย 

ส ๔.๒ ป.๔/๑ 

 

การตั้งหลักแหลงและพัฒนาการของมนุษย           

ยุคกอนประวัติศาสตรและยุคประวัติศาสตร            

ในบริเวณตาง ๆ ในดินแดนไทยนั้นขึ้นอยูกับ

ปจจัยสำคัญหลายประการ โดยมีหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรเปนสิ่งยืนยัน 

๔  

๕ พัฒนาการของมนุษย

สมัยประวัติศาสตร 

ในดินแดนไทย            

ส ๔.๒ ป.๔/๒  หลักฐานทางประวัติศาสตรชั้นตนและ         

ชั้นรองท่ีพบในทองถิ่น ทำใหไดขอมูลที่แสดง

ถึงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย 

๕  

๖ พัฒนาการของสมัย

สุโขทัย 

ส ๔.๓ ป.๔/๑  อาณาจักรสุโขทัยมีพัฒนาการทั้งดาน

การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ               

โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนผูนำสำคัญใน

การพัฒนา 

๕  

๗ บุคคลสำคัญสมัย

สุโขทัย 

ส ๔.๓ ป.๔/๒ 

 

พอขุนศรีอินทราทิตย พอขุนรามคำแหง

มหาราช และพระมหาธรรมราชาที่ ๑          

เปนบุคคลสำคัญที่พัฒนาอาณาจักรสุโขทัย

ทั้งดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

๔  



๑๑๙ 

 

 

 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

สังคม และวัฒนธรรมอยูเย็นเปนสุข             

ที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจและมีสวนรวม

ในการอนุรักษ 

๘ ภูมิปญญาสมัย

สุโขทัย 

ส ๔.๓ ป.๔/๓ 

 

ภูมิปญญาสมัยสุโขทัยเปนสิ่งที่มีคุณคาทำให

เกิดความภาคภูมิใจและควรคาแกการ

อนุรักษ 

๖  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ๕         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ การศึกษาคนควา

ประวัติศาสตร

ทองถิ่น 

ส ๔.๑ ป.๕/๑ 

         ป.๕/๒ 

 

การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น ควรคนควา

และรวบรวมหลักฐานขอมูลตาง ๆ              

ใหหลากหลายและครบถวนมากท่ีสุด   

เพื่อใหตอบคำถามทางประวัติศาสตรได 

อยางมีเหตุผล 

๔  

๒ ความจริงและ

ขอเท็จจริง 

ส ๔.๑ ป.๕/๓ ความจริงและขอเท็จจริงวิเคราะหไดจาก

แหลงขอมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร 

๔  

๓ อิทธิพลของอารย

ธรรมอินเดียและจีน 

ส ๔.๒ ป.๕/๑      อารยธรรมของอินเดียและจีนมีอิทธิพล       

ตอสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

๗  

๔ อิทธิพลของ

วัฒนธรรมตางชาติ  

ที่มีตอสังคมไทย 

ส ๔.๒ ป.๕/๒ 

 

วัฒนธรรมตางชาติมีอิทธิพลตอวิถีการดำเนิน 

ชีวิตของคนในสังคมไทยยุคปจจุบัน 

๔  

๕ อยุธยาเมืองเกา ส ๔.๓ ป.๕/๑ 

         ป.๕/๒ 

         ป.๕/๓ 

  

อยุธยาเปนอาณาจักรที่มีความมั่นคงและ

เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และการปกครอง 

เนื่องจากมีปจจัยที่เหมาะสม นอกจากนั้น 

บรรพบุรุษไทยในสมัยอยุธยามีประวัติและ

ผลงานที่สรางความภาคภูมิใจแกคนรุนหลัง 

๙  

๖ พัฒนาการสมัยธนบุรี ส ๔.๓ ป.๕/๑ 

         ป.๕/๓ 

  

อาณาจักรธนบุรี เปนยุคแหงการกอบกู      

เอกราช และบูรณะฟนฟูบานเมือง              

ในทุก ๆ ดาน โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ผูนำสำคัญในการพัฒนาและสรางความ

มั่นคงแกบานเมือง 

๔  

 



๑๒๑ 

 

 

 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชีว้ัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๗ ภูมิปญญาไทย ส ๔.๓ ป.๕/๔ 

 

บรรพบุรุษของไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี      

ไดสรางสรรคภูมิปญญาอันเปนประโยชน     

เปนที่นาภาคภูมิใจ และควรคาแกการ

อนุรักษไว 

๖  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ๖         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ การศึกษา 

ประวัติศาสตร 

ส ๔.๑ ป.๖/๑ 

         ป.๖/๒ 

 

การศึกษาประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการ

ทางประวัติศาสตรในการคนควาขอมูลจาก

หลักฐานที่หลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลหรือ

เรื่องราวทางประวัติศาสตรที่มีความถูกตอง  

และนาเชื่อถือ 

๗  

๒ ประเทศเพื่อนบาน ส ๔.๒ ป.๖/๒ ประเทศเพื่อนบานมีความแตกตาง 

และความคลายคลึงกันในดานการเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจ และสภาพสังคม รวมทั้ง

ทำเลที่ตั้ง และอาณาเขตติดตอ 

๙  

๓ ความรวมมือใน

ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

ส ๔.๑ ป.๖/๒      ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต

ตางก็มีความเปนมาและมีการรวมกลุมจัดตั้ง

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตหรืออาเซียน โดยมีวัตถุประสงคหลัก

รวมกันหลายดาน รวมทั้งความสัมพันธ

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

๔  

๔ พัฒนาการ               

สมัยรัตนโกสินทร 

ส ๔.๓ ป.๖/๑ 

        ป.๖/๒ 

 

 

พัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร เปนชวงเวลาที่

ชาติไทยนั้นมีปจจัยหลายอยางที่ชวยสงสราง

ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจและ           

การปกครองของไทยมาจนถึงปจจุบัน 

๘  

๕ บุคคลสำคัญ           

สมัยรัตนโกสินทร 

ส ๔.๓ ป.๖/๓  การเรียนรูเกี่ยวกับประวัติและผลงานของ

บุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร เพื่อนำ

แบบอยางไปปรับใชในการดำเนินชีวิต และ

เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเรา 

๕  

๖ ภูมิปญญาสมัย 

รัตนโกสินทร 

ส ๔.๓ ป.๖/๔ ศิลปกรรม วรรณกรรม เปนภูมิปญญาไทย

สมัยรัตนโกสินทรที่สืบทอดมาจากอดีต            

ซึ่งถือเปนเอกลักษณของชาติไทย             

๕  



๑๒๓ 

 

 

 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย 

มาตรฐานการ

เรียนรู/ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

คนรุนปจจุบันควรภาคภูมิใจในความรุงเรือง 

และชวยกันสืบทอดโดยมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนผูนำสำคัญในการพัฒนา 

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๑๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๑         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ ความเปนไทย ขอ ๑ 

ขอ ๒ 

ขอ ๓ 

ขอ ๑๐ 

ลักษณะท่ีดีของคนไทยสามารถแสดงออก                 

ไดหลายรูปแบบ ซึ่งการปฏิบัติตนเปนผูมี

มารยาทไทย การแสดงความกตัญูกตเวที               

ตอบุคคลในครอบครัว และการเห็น

ความสำคัญของภาษาไทยก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่

แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของความเปนไทย

ที่คนไทยทุกคนควรปฏิบัติ 

๙  

๒ รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

ขอ ๔ 

ขอ ๕ 

ขอ ๑๐ 

 

การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา 

และสถาบันพระมหากษัตริย เปนการ

แสดงออกถึงความรัก ความภักดี และความ

กตัญูกตเวที การปฏิบัติตนตามพระบรม

ราโชวาท และหลักการทรงงานของในหลวง

เปนหลักการที่ดีที่เราทุกคนควรนำมาปรับใช

ในการดำเนินชีวิต รวมถึงการปฏิบัติตนเปน

ผูมีวินัยในตนเอง 

๙  

๓ พลเมืองดี ขอ ๖ 

ขอ ๗ 

ขอ ๑๐ 

 

การเปนสมาชิกของครอบครัวและหองเรียน 

จะตองปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา และ

บทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกที่ดี เพื่อใหอยู

รวมกันกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไดอยางมี                    

ความสุข รวมถงึการปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย                         

ในตนเอง 

๘  

๔ ความปรองดอง 

สมานฉันท 

ขอ ๘ 

ขอ ๙ 

ขอ ๑๐ 

 

 

คนเรามีความเหมือนและความแตกตาง               

ระหวางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ 

สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด  

การยอมรับในความเหมือนและความแตกตาง              

ของตนเองและผูอ่ืน จะทำใหเราสามารถอยู              

๗  



๑๒๕ 

 

 

 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

รวมกันในสังคมที่มีความแตกตาง ปราศจาก

ความขัดแยงไดอยางมีความสุข 

๕ ความมีวินัยในตนเอง ขอ ๑๐ 

 

วินัยเปนระเบียบในการดำเนินชีวิตที่ปฏิบัติ

แลวจะนำไปสูความสำเร็จ เราจึงตองฝกให

ตนเองเปนผูมีวินัย เพื่อใหทำสิ่งตาง ๆ 

สำเร็จตามเปาหมาย 

๕  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๒๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๒         กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ ความเปนไทย ขอ ๑ 

ขอ ๒ 

ขอ ๓ 

ขอ ๑๐ 

การใชถอยคำที่ไพเราะออนหวาน มีกิริยาที่

สุภาพออนนอมมีความกตัญูกตเวที รวมถึง

การแตงกายดวยผาไทย เปนเอกลักษณท่ี

สำคัญของคนไทยที่แสดงถึงความเปนผูมี

มารยาทไทย ดังนั้นเราในฐานะคนไทย         

คนหนึ่ง จึงควรชวยกันสืบทอดลักษณะท่ีดี

เหลานี้ใหคงอยูสืบไป รวมถึงปฏิบัติตนเปนผู

มีวินัยในตนเอง 

๙  

๒ รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

ขอ ๔ 

ขอ ๕ 

ขอ ๑๐ 

 

คนไทยยึดมั่นในชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย ดังนั้นควรแสดงความ

กตัญูกตเวทีตอชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย โดยการเคารพเทิดทูน 

รวมถึงปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคมและ

ประเทศชาติ 

๙  

๓ พลเมืองดี ขอ ๖ 

ขอ ๗ 

ขอ ๑๐ 

 

การเปนสมาชิกท่ีดีของหองเรียนและ

โรงเรียน จะตองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 

บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติ

ดวยความตั้งใจ ซึ่งแสดงถึงความมีวินัย            

ในตนเอง ทำใหอยูรวมกับสมาชิกคนอื่น ๆ  

ไดอยางมีความสุข 

๘  

๔ ความปรองดอง 

สมานฉันท 

ขอ ๘ 

ขอ ๙ 

ขอ ๑๐ 

 

 

คนเรามีความเหมือนและความแตกตาง               

ระหวางบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ 

สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด  

การยอมรับในความเหมือนและความแตกตาง              

ของตนเองและผูอ่ืน จะทำใหเราสามารถอยู              

๘  



๑๒๗ 

 

 

 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

รวมกันในสังคมที่มีความแตกตาง ปราศจาก

ความขัดแยงไดอยางมีความสุข 

๕ ความมีวินัยในตนเอง ขอ ๑๐ 

 

การปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองเก่ียวกับ

การมีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร 

อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และ

ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง                    

ถือเปนคุณลักษณะสำคัญที่คนไทย              

ทุกคนควรมี เพื่อความเปนระเบียบ               

ในการดำเนินชีวิต และการอยูรวมกัน        

อยางมีความสุขในสังคม 

๔  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๓๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๓        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                             เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ ความเปนไทย ขอ ๑ 

ขอ ๒ 

ขอ ๓ 

ขอ ๑๐ 

การตอนรับผูมาเยือนอยางมีมารยาท ปฏิบัติ

ตนถูกตองตามกาลเทศะ และแสดงความ

กตัญูกตเวทีตอบุคคลในชุมชนเปนการ

แสดงถึงความเปนผูมีวินัยในตนเอง รวมถึง

การเห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น ใน

ฐานะคนไทย จึงควรสืบทอดวัฒนธรรมอันดี

เหลานี้ใหคงอยูสืบไป 

๘  

๒ รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

ขอ ๔ 

ขอ ๕ 

ขอ ๑๐ 

 

ประชาชนชาวไทยทุกคนพึงแสดงออกถึง

ความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริยดวยการเขารวม

กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย รวมถึงการปฏิบัติตนเปนผู

มีวินัยในตนเอง 

๙  

๓ พลเมืองดีในวิถี

ประชาธิปไตย 

ขอ ๖ 

ขอ ๗ 

ขอ ๑๐ 

 

การปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา 

กฎระเบียบ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติ              

ในหองเรียนและโรงเรียน เกี่ยวกับการใช

และดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช และสถานที่

ของสวนรวม การปฏิบัติตนตามบทบาท

หนาที่ และมีสวนรวม ในกิจกรรมตาง ๆ 

ของหองเรียนและโรงเรียนเกี่ยวกับการใช

สิทธิ หนาที ่การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ                   

เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของหองเรียนและ

โรงเรียน และการมีวินัยในตนเองเปนพื้นฐาน

สำคัญสวนหนึ่งของการเปนพลเมืองดีในวิถี

ประชาธิปไตย 

๙  



๑๒๙ 

 

 

 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๔ ความปรองดอง 

สมานฉันท 

ขอ ๘ 

ขอ ๙ 

ขอ ๑๐ 

 

 

ในแตละสังคมยอมมีทั้งความเหมือนและ

ความแตกตางกันระหวางบุคคล ในเรื่อง        

เชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ 

ความสามารถ ถิ่นกำเนิด สถานะของบุคคล 

จึงตองรูจักการอยูรวมกันอยางสันติ และ 

การพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เมื่อมีความขัดแยง

กันในชุมชนก็ตองรวมมือกันเสนอวิธีการ

แกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี และมี

วินัยในตนเอง 

๘  

๕ ความมีวินัยในตนเอง ขอ ๑๐ 

 

ความมีวินัยในตนเองยอมประพฤติตนเปนผู

ที่มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร 

อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีดีของคนไทย 

๔  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๔๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๔        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ ความเปนไทย ขอ ๑ 

ขอ ๒ 

ขอ ๓ 

ขอ ๑๐ 

การเห็นคุณคาและปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาท

ไทย แสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอ

ผูทำประโยชนในสังคม มีสวนรวมใน

ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และการมี

วินัยในตนเองนั้นเปนสวนสำคัญในการ

แสดงออกถึงความเปนไทย 

๙  

๒ รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

ขอ ๔ 

ขอ ๕ 

ขอ ๑๐ 

 

การเปนพลเมืองดีตองมีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ใชสินคาไทย รวมถึง         

รวมดูแลรักษาสมบัติของชาติ ปฏิบัติตน

เปนศาสนิกชนที่ดีตามหลักคำสอนทาง

ศาสนา มีการปฏิบัติตนตามพระบรม

ราโชวาท หลักการทรงงานใชชีวิตสอดคลอง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขณะเดียวกันก็ตองปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย          

ในตนเองดวย 

๙  

๓ พลเมืองดีในวิถี

ประชาธิปไตย 

ขอ ๖ 

ขอ ๗ 

ขอ ๑๐ 

 

การมีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตาม

ขอตกลง กติกา ของหองเรียน การปฏิบัติตน

ตามบทบาทหนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบ

ในการตัดสินใจในกิจกรรมของครอบครัว

และหองเรียน เปนสิ่งที่ทุกคนตองปฏิบัติตน

ตาม เพื่อใหครอบครัวและหองเรียนนาอยู 

และเกิดความสงบสุข รวมถึงการปฏิบัติตน

เปนผูมีวินัยในตนเอง 

๘  

๔ ความปรองดอง 

สมานฉันท 

ขอ ๘ 

ขอ ๙ 

ขอ ๑๐ 

ทองถิ่นแตละทองถิ่นจะอยูอยางสันติได 

สมาชิกในทองถิ่นจะตองยอมรับการอยู

รวมกับผูอื่น ตองพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ปฏิบัติ

๘  



๑๓๑ 

 

 

 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

 

 

ตนเปนผูมีวินัย ยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระทำของตนเอง เขาใจปญหาความขัดแยง

ในทองถิ่นและแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี          

ซึ่งจะทำใหเกิดความปรองดอง สมานฉันท 

ในทองถิ่นนั้น 

๕ ความมีวินัยในตนเอง ขอ ๑๐ 

 

การอยูรวมกันในสังคม ทุกคนตองรูจักหนาที่

ของตนเอง มีวินัย เคารพกฎระเบียบตาง ๆ 

ในสังคม โดยปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันใหเปน

นิสัย หากทุกคนในสังคมรวมมือรวมใจกัน

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย สังคมของเรา          

ก็จะเปนระเบียบเรียบรอยชวยลดปญหา

สังคมและเจริญกาวหนาไดรวดเร็ว 

๔  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๕๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๕        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ ความเปนไทย ขอ ๑ 

ขอ ๒ 

ขอ ๓ 

ขอ ๑๐ 

การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการสนทนา 

การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ การตอนรับ         

ผูมาเยือนอยางมีมารยาท การรูคุณคา          

การใชอยางประหยัดคุมคา                     

และการบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนการแสดงออกถึงความเปน

ไทย และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย 

๙  

๒ รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

ขอ ๔ 

ขอ ๕ 

ขอ ๑๐ 

 

การแสดงออกซึ่งความรักชาติ ยึดมั่นใน

ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

และปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองเปนสิ่งที่

คนไทยทุกคนควรยึดถือปฏิบัติและสดงออก

อยางถูกตอง เหมาะสม แสดงถึงลักษณะ

สำคัญของความเปนไทย 

๘  

๓ พลเมืองดีในวิถี

ประชาธิปไตย 

ขอ ๖ 

ขอ ๗ 

ขอ ๑๐ 

 

การมีสวนรวมในการสรางและปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตนตามบทบาท

หนาที่มีสวนรวมและรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและ

โรงเรียน และปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

จัดไดวาเปนการปฏิบัติตนเปนสมาชิก 

ที่ดีของหองเรียนและโรงเรียน เปนสวนหนึ่ง

ของการเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 

๙  

๔ ความปรองดอง 

สมานฉันท 

ขอ ๘ 

ขอ ๙ 

ขอ ๑๐ 

 

 

สังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่นยอมมีความ

หลากหลายในเรื่อง วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ศาสนา สิ่งแวดลอม ซึ่งทุกคนจะตองรูจักการ

อยูรวมกันอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

ดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา 

๘  



๑๓๓ 

 

 

 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

และวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

แบงปน เมื่อมีปญหาความขัดแยงจะตอง

รวมกันเสนอแนวทางการแกไขปญหาโดย

สันติวิธีซึ่งจะนำไปสูความปรองดอง 

สมานฉันท สังคมมีความสงบสุข 

๕ ความมีวินัยในตนเอง ขอ ๑๐ 

 

ผูมีวินัยในตนเองยอมประพฤติตน  เปนผูที่มี

ความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 

ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับ

ผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง ซึ่งเปน

คุณลักษณะที่ดีของคนไทย 

๔  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 

 

 

 

โครงสรางรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชา ส ๑๖๑๐๓  หนาที่พลเมือง ๖        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                            เวลา ๔๐ ชั่วโมง 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

๑ ความเปนไทย ขอ ๑ 

ขอ ๒ 

ขอ ๓ 

ขอ ๑๐ 

คนไทยทุกคนพึงปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาท

ไทย มีสวนรวมในขนบธรรมเนียม ประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย              

มีสวนรวมและชักชวนผูอื่นใหอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกท้ัง

ยังตองเปนผูมีวินัยในตนเอง ซึ่งเปนลักษณะ

สำคัญของความเปนไทย 

๙  

๒ รักชาติ ศาสน 

กษัตริย 

ขอ ๔ 

ขอ ๕ 

ขอ ๑๐ 

 

ชาวไทยทุกคนพึงแสดงออกและแนะนำผูอื่น 

ใหมีความรักชาติดวยการทำกิจกรรมตาง ๆ  

เพื่อประโยชนของชาติ ยึดมั่นในศาสนา         

ดวยการเปนศาสนิกชนที่ดี เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริยดวยการปฏิบัติตนตาม       

พระราชจริยวัตรและพระจริยวัตร พระบรม

ราโชวาท หลักการทรงงานและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๙  

๓ พลเมืองดีในวิถี

ประชาธิปไตย 

ขอ ๖ 

ขอ ๗ 

ขอ ๑๐ 

 

การปฏิบัติตนตามขอตกลง กติกา กฎ 

ระเบียบในหองเรียน ปฏิบัติตนตามบทบาท

หนาที่ มีสวนรวมและรับผิดชอบ                   

ในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียน 

และโรงเรียน ตลอดจนปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย

ในตนเองนั้น เปนสวนหนึ่งของการเปน

พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 

๘  

๔ ความปรองดอง 

สมานฉันท 

ขอ ๘ 

ขอ ๙ 

ขอ ๑๐ 

 

ประเทศไทยมีลักษณะทางสังคม และ

วัฒนธรรมที่มีความแตกตางกันในแตละ

ภูมิภาคทั้งในดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 

สิ่งแวดลอม สมาชิกในสังคม จึงตองยอมรับ

๘  



๑๓๕ 

 

 

 

หนวย 

ที ่
ชื่อหนวย ผลการเรียนรู สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชม.) 

น้ำหนัก

คะแนน 

 ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และ

อยูรวมกันอยางสันติและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

และเมื่อมีปญหาความขัดแยงเกิดข้ึน ก็ตอง

รวมกันหาแนวทางแกปญหาความขัดแยง 

โดยสันติวิธี และปฏิบัติตนเปนผูมีวินัย            

ในตนเอง 

๕ ความมีวินัยในตนเอง ขอ ๑๐ 

 

การปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองเก่ียวกับ

เรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร 

อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

ยอมสงผลดีตอตนเอง ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ 

๔  

ระหวางป ๓๘ ๘๐ 

ปลายป ๒ ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 

 

 

 

สื่อ/แหลงเรียนรู 

 สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึง

ความรูทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สื่อการ

เรียนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง 

ๆ ที่มีในทองถิ่นการเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรูที่

หลากหลายของผูเรียนการจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือ

ปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ ทีม่ีอยูรอบตัวเพื่อนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรู

ที่สามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมีอยางพอเพียง เพื่อ

พัฒนาใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริงสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของและ

ผูมีหนาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรดำเนินการดังนี้ 

 ๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขาย

การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

 ๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน 

รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

 ๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง

กับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 

 ๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ 

 ๕. ศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของ

ผูเรียน 

 ๖. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อ

การเรียนรูเปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 

 ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควร

คำนึงถึงหลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไม

กระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอท่ีเขาใจงาย 

และนาสนใจ 

 

 

 



๑๓๗ 

 

 

 

แผนการวัดและประเมนิผลการเรียนรู 

อัตราสวนคะแนน  
คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = ๘๐ : ๒๐ 

รายการวัด คะแนน 

 ระหวางภาค 

     มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 

    ๑. คะแนนระหวางปการศึกษา 

        ๑.๑ วัดโดยใชแบบทดสอบ 

        ๑.๒ วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 

              ๑.๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย 

                       - การทำใบงาน/แบบฝกหัด/สมุดงาน 

                       - กิจกรรมโครงงาน 

                       - การรวมกิจกรรมการเรียนรู 

              ๑.๒.๒ แฟมสะสมงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

              ๑.๒.๓ ทกัษะกระบวนการและสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

        ๑.๓ วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาสังคมศึกษา ศาสนา  

              และวัฒนธรรม 

    ๒. คะแนนสอบกลางปการศึกษา 

        วัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

๘๐ 

 

๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 

     มีวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

๒๐ 

รวม ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 

 

 

 

อภิธานศัพท 

  กตัญูกตเวที   

 ผู ร ู อุปการะที ่ทานทําแลวและตอบแทน แยกออกเปน  ๒ ขอ ๑) กตัญู รู คุณทาน                 

๒) กตเวที ตอบแทนหรือสนองคุณทาน ความกตัญูกตเวทีวาโดยขอบเขต แยกได เปน ๒ ระดับ คือ  

 ๒.๑ กตัญูกตเวทีตอบุคคลผูมีคุณความดีหรืออุปการะตอตนเปนสวนตัว  

 ๒.๒ กตัญูกตเวทีตอบุคคลผูไดบําเพ็ญคุณประโยชนหรือมีคุณความดี เกื้อกูลแกสวนรวม   

 กตัญูกตเวทีตออาจารย / โรงเรียน    

 ในฐานะที่เปนศิษย  พึงแสดงความเคารพนับถืออาจารย ผูเปรียบเสมือนทิศเบื้องขวา ดังนี้ 

๑. ลูกตอนรับ  แสดงความเคารพ    ๒. เขาไปหา เพื่อบํารุง รับใช ปรึกษา ซักถาม รับคําแนะนํา             

เปนตน    ๓.  ฟงดวยดี  ฟงเปน รูจักฟง  ใหเกิดปญญา  ๔. ปรนนิบัติ ชวยบริการ ๕. เรียนศิลปวิทยา

โดยเคารพ   เอาจริงเอาจังถือเปนกิจสําคัญดวยดี 

 กรรม  

 การกระทํา หมายถึง การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา คือ ทําดวยความจงใจ ประกอบดวย

ความจงใจหรือจงใจทําดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เชน ขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตวในตกลงไปตายเปนกรรม 

แตขุดบอนํ้าไวกินไวใช สัตวตกลงไปตายเองไมเปนกรรม (แตถารูอยูวาบอนํ้าที่ตนขุดไวอยูในที่ซึ่งคน

จะพลัดตกไดงายแลวปลอยปละละเลย มีคนตกลงไปก็ไมพนกรรม) การกระทําที่ดีเรียกวา “กรรมดี” 

ที่ชั่วเรียกวา “กรรมชั่ว”   

 กรรม ๒   

 กรรมจําแนกตามคุณภาพ หรือตามธรรมที่เปนมูลเหตุมี ๒ คือ ๑) อกุศลกรรม กรรมที่เปน

อกุศล กรรมชั่ว คือเกิดจากอกุศลมูล ๒) กุศลกรรม กรรมที่เปนกุศล กรรมดี คือกรรมที่เกิดจาก             

กุศลมูล 

 กรรม ๓   

 กรรมจําแนกตามทวารคือทางที ่กรรมมี ๓ คือ ๑) กายกรรม การกระทําทางกาย ๒) 

วจีกรรม การกระทําทางวาจา ๓) มโนกรรม การกระทําทางใจ 

 กรรม ๑๒   

 กรรมจําแนกตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหผล มี ๑๒ อยาง คือ 

 หมวดที่ ๑ วาดวยปากกาล คือจําแนกตามเวลาที่ใหผล ไดแก ๑) ทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม 

กรรมที่ใหผลในปจจุบัน คือในภพนี้ ๒) อุปชชเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในภาพที่จะไปเกิด คือ             

ในภพหนา ๓) อปราบปริเวทนียกรรม กรรมที่ใหผลในภพตอ ๆ ไป ๔) อโหสิกรรม กรรมเลิกใหผล  

 หมวดที่ ๒ วาโดยกิจ คือการใหผลตามหนาที่ ไดแก ๕) ชนกกรรม กรรมแตงใหเกิด หรือ

กรรมที่เปนตัวนําไปเกิด ๖) อุปตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน คือ เขาสนับสนุนหรือซํ้าเติมตอจาก 



๑๓๙ 

 

 

 

ชนกกรรม ๗) อุปปฬกกรรม กรรมบีบคั้น คือเขามาบีบคั้นผลแหงชนกกรรม และอุปตถัมภกกรรมนั้น

ใหแปรเปลี่ยนทุเลาเบาลงหรือสั้นเขา ๘) อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน คือ กรรมแรงฝายตรงขามที่เขา

ตัดรอนใหผลของกรรมสองอยางนั้นขาดหรือหยุดไปทีเดียว 

 หมวดที่ ๓ วาโดยปานทานปริยาย คือจําแนกตามลําดับความแรงในการใหผล ไดแก  ๙) 

ครุกรรม กรรมหนัก ใหผลกอน ๑๐) พหุลกรรม หรือ อาจิณกรรม กรรที่ทํามากหรือกรรมชินใหผล

รองลงมา ๑๑) อาสันนกรรม กรรมจวนเจียน หรือกรรมใกลตาย ถาไมมีสองขอกอนก็จะใหผลกอนอื่น           

๑๒) กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม กรรมสักวาทํา คือเจตนาออน หรือมิใชเจตนาอยางนั้น 

ใหผลตอเม่ือไมมีกรรมอื่นจะใหผล  

 กรรมฐาน  

 ที ่ต ั ้งแหงการงาน อารมณเปนที ่ต ั ้งแหงการงานของใจ อุบายทางใจ วิธ ีฝ กอบรมจิต               

มี ๒ ประเภท คือ ๑) สมถกรรมฐาน คือ อุบายสงบใจ ๒) วิปสสนากรรมฐาน อุบายเรืองปญญา  

 กุลจิรัฏตธรรม ๔   

 ธรรมสําหรับดํารงความมั่นคงของตระกูลใหยั่งยืน เหตุที่ทําใหตระกูลมั่งคั่งตั้งอยูไดนาน ๑)

นัฏฐคเวสนา คือ ของหายของหมด รูจักหามาไว ๒) ชิณณปฏิสังขรณา คือ ของเกาของชํารุด รูจัก

บูรณะซอมแซม  ๓) ปริมิตปานโภชนา คือ รูจักประมาณในการกินการใช ๔) อธิปจจสีลวันตสถาปนา 

คือ ตั้งผูมีศีลธรรมเปนพอบานแมเรือน  

 กุศล  

 บุญ ความดี ฉลาด สิ่งที่ดี กรรมดี  

 กุศลกรรม   

 กรรมดี กรรมที่เปนกุศล การกระทําที่ดีคือเกิดจากกุศลมูล  

 กุศลกรรมบถ ๑๐  

 ทางแหงกรรมดี ทางทําดี กรรมดีอันเปนทางนําไปสูสุคติมี ๑๐ อยาง ไดแก  

 ก. กายกรรม ๓ (ทางกาย) ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากการทําลายชีวิต ๒. อทินนาทา

นา เวรมณี เวนจากถือเอาของที่เขามิไดให ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เวนจากประพฤติผิดในกาม 

 ข. วจีกรรม ๔ (ทางวาจา) ไดแก ๔. มุสาวาทา เวรมณี เวนจากพูดเท็จ ๕. ปสุณายวาจาย 

เวรมณี เวนจากพูดสอเสียด  ๖. ผรุสาย วาจาย เวรมณี เวนจากพูดคําหยาบ ๗. สัมผัปปลาปา เวรมณี  

เวนจากพูดเพอเจอ 

 ค. มโนกรรม ๓ (ทางใจ) ๘. อนภิชฌา ไมโลกคอยจองอยากไดของเขา ๙. อพยาบาท                 

ไมคิดรายเบียดเบียนเขา ๑๐. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบตามคลองธรรม  

 กุศลมูล  

 รากเหงาของกุศล ตนเหตุของกุศล ตนเหตุของความดี ๓ อยาง ๑. อโลภะ ไมโลภ (จาคะ) 

๒. อโทสะ ไมคิดประทุษราย (เมตตา) ๓. อโมหะ ไมหลง (ปญญา)   



๑๔๐ 

 

 

 

 กุศลวิตก  

 ความตรึกที่เปนกุศล ความนึกคิดที่ดีงาม ๓ คือ ๑. เนกขัมมวิตก ความตรึกปลอดจากกาม                

๒. อพยาบาทวิตก ความตรึกปลอดจากพยาบาท ๓. อวิหิสาวิตก ความตรึกปลอดจากการเบียดเบียน  

 โกศล ๓  

 ความฉลาด ความเชี่ยวชาญ มี ๓ อยาง ๑. อายโกศล คือ ความฉลาดในความเจริญ รอบรู

ทางเจริญและเหตุของความเจริญ ๒. อปายโกศล คือ ความฉลาดในความเสื่อม รอบรูทางเสื่อมและ

เหตุของความเสื่อม ๓. อุปายโกศล คือ ความฉลาดในอุบาย รอบรูวิธีแกไขเหตุการณและวิธีที่จะทําให

สําเร็จ ทั้งในการปองกันความเสื่อมและในการสรางความเจริญ  

 ขันธ  

 กอง พวก หมวด หมู ลําตัว หมวดหนึ่ง ๆ ของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่แบงออกเปน

หากอง ไดแก รูปขันธ คือ กองรูป เวทนาขันธ คือ กองเวทนา สัญญาขันธ คือ กองสัญญา สังขารขันธ 

คือ กองสังขาร วิญญาณขันธ คือ กองวิญญาณ เรียกรวมวา เบญจขันธ  

 คารวธรรม ๖     

 ธรรม คือ ความเคารพ  การถือเปนสิ่งสําคัญที่จะพึงใสใจและปฏิบัติดวย ความเอื้อเฟอ  

หรือโดยความหนักแนนจริงจังมี ๖ ประการ คือ ๑. สัตถุคารวตา  ความเคารพในพระศาสดา หรือ

พุทธคารวตา ความเคารพในพระพุทธเจา  ๒. ธัมมคารวตา ความเคารพในพระธรรม  ๓. สังฆคารวตา  

ความเคารพในพระสงฆ  ๔. สิกขาคารวตา  ความเคารพในการศึกษา  ๕. อัปปมาทคารวตา    

ความเคารพในความไมประมาท  ๖. ปฏิสันถารคารวตา ความเคารพในการปฏิสันถาร  

 คิหิสุข (กามโภคีสุข ๔)  

 สุขของคฤหัสถ สุขของชาวบาน สุขที่ชาวบานควรพยายามเขาถึงใหไดสมํ่าเสมอ สุขอันชอบ

ธรรมที่ผูครองเรือนควรมี ๔ ประการ ๑. อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย ๒. โภคสุข   สุขเกิดจาก

การใชจายทรัพย ๓. อนณสุข สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ ๔. อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม

มีโทษ (ไมบกพรองเสียหายทั้งทางกาย วาจา และใจ) 

 ฆราวาสธรรม ๔     

 ธรรมสําหรับฆราวาส  ธรรมสําหรับการครองเรือน  หลักการครองชีว ิตของคฤหัสถ                 

๔ ประการ ไดแก  ๑. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง  ซื่อสัตย  จริงใจ พูดจริง  ทําจริง ๒. ทมะ คือ         

การฝกฝน การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ  ฝกหัด  ดัดนิสัย  แกไขขอบกพรอง ปรับปรุง

ตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา  ๓. ขันติ  คือ ความอดทน  ตั้งหนาทําหนาที่การงานดวยความ

ขยันหมั่นเพียร  เขมแข็ง    ทนทาน ไมหวั่นไหว  มั่นในจุดหมาย  ไมทอถอย  ๔. จาคะ คือ เสียสละ  

สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชนสวนตนได  ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข   

ความคิดเห็นและความตองการของผูอื่น พรอมที่จะรวมมือชวยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผ 

ไมคับแคบเห็นแกตัวหรือ เอาแตใจตัว   



๑๔๑ 

 

 

 

 จิต     

 ธรรมชาติที่รูอารมณ  สภาพที่นึกคิด  ความคิด  ใจ ตามหลักฝายอภิธรรม จําแนกจิตเปน 

๘๙ แบงโดยชาติเปนอกุศลจิต ๑๒  กุศลจิต  ๒๑  วิปากจิต  ๓๖  และกิริยาจิต ๘   

 เจตสิก  

 ธรรมที่ประกอบกับจิต อาการหรือคุณสมบัติตาง ๆ ของจิต เชน ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ศรัทธา เมตตา สติ ปญญาเปนตน มี  ๕๒ อยาง จัดเปนอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ อกุศล

เจตสิก ๑๔ โสภณเจตสิก ๒๕  

 ฉันทะ  

 ๑. ความพอใจ ความชอบใจ ความยินดี ความตองการ ความรักใครในสิ่งนั้น ๆ ๒. ความ

ยินยอม ความยอมใหที่ประชุมทํากิจนั้น ๆ ในเมื่อตนมิไดรวมอยูดวย เปนธรรมเนียมของภิกษุที่อยูใน

วัดซึ่งมีสีมารวมกัน มีสิทธิที่จะเขาประชุมทํากิจของสงฆ เวนแตภิกษุนั้นอาพาธ  จะเขารวมประชุม

ดวยไมได ก็มอบฉันทะคือ แสดงความยินยอมใหสงฆทํากิจนั้น ๆ ได  

 ฌาน  

 การเพง การเพงพินิจดวยจิตที่เปนสมาธิแนวแน มี ๒ ประเภท คือ ๑. รูปฌาน ๒. อรูปฌาน  

 ฌานสมบัติ  

 การบรรลุฌาน การเขาฌาน  

 ดรุณธรรม   

 ธรรมที่เปนหนทางแหงความสําเร็จ คือ ขอปฏิบัติที่เปนดุจประตูชัยอันเปดออกไปสูความสุข 

ความเจริญกาวหนาแหงชีวิต ๖ ประการ คือ  ๑. อาโรคยะ คือ รักษาสุขภาพดี มิใหมีโรคทั้งจิต          

และกาย  ๒. ศีล คือ มีระเบียบวินัย  ไมกอเวรภัยแกสังคม  ๓. พุทธานุมัติ คือ ไดคนดีเปนแบบอยาง 

ศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอยางของมหาบุรุษพุทธชน  ๔. สุตะ คือ ตั้งเรียนรูใหจริง เลาเรียนคนควาใหรู

เชี่ยวชาญใฝสดับเหตุการณใหรูเทาทัน  ๕. ธรรมานุวัติ คือ ทําแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม ดํารงมั่นในสุจริต 

ทั้งชีวิตและงานดําเนินตามธรรม  ๖. อลีนตา คือ มีความขยันหมั่นเพียร มีกําลังใจแข็งกลา ไมทอแท

เฉื่อยชา เพียรกาวหนาเรื่อยไป  

 ตัณหา (๑)  

 ความทะยานอยาก ความดินรน ความปรารถนา ความแสหา มี ๓ คือ ๑. กามตัณหา ความ

ทะยานอยากในกาม อยากไดอารมณอันนารักนาใคร ๒. ภวตัณหา ความทะยานอยากในภพ อยาก

เปนนั่นเปนนี่  ๓. วิภวตัณหา ความทะยานอยากในวิภพ อยากไมเปนนั่นไมเปนนี่ อยากพรากพนดับ

สูญไปเสีย 
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 ตันหา (๒)  

 ธิดามารนางหนึ่งใน ๓ นาง ที่อาสาพระยามารผูเปนบิดา เขาไปประโลมพระพุทธเจาดวย

อาการตาง ๆ ในสมัยที่พระองคประทับอยูที่ตนอชปาลนิโครธ ภายหลังตรัสรูใหม ๆ (อีก ๒ นางคือ 

อรดีกับราคา)  

 ไตรลักษณ     

 ลักษณะสาม คือ ความไมเที่ยง  ความเปนทุกข  ความไมใชตัวตน  ๑.  อนิจจตา (ความเปน

ของไมเที่ยง)  ๒. ทุกขตา (ความเปนทุกข) ๓. อนัตตา (ความเปนของไมใชตน)   

 ไตรสิกขา     

 สิกขาสาม  ขอปฏิบัติที ่ตองศึกษา ๓ อยาง คือ  ๑. อธิศีลสิกขา หมายถึง  สิกขา คือ              

ศีลอันยิ่ง   ๒.  อธิจิตตสิกขา หมายถึง สิกขา คือ จิตอันยิ่ง  ๓.  อธิปญญาสิกขา  หมายถึง  สิกขา คือ  

ปญญาอันยิ่ง เรียกกันงาย ๆ  วา   ศีล สมาธิ ปญญา  

 ทศพิธราชธรรม  

 ๑๐ ธรรม สําหรับพระเจาแผนดิน คุณสมบัติของนักปกครองที่ดี สามารถปกครองแผนดิน

โดยธรรม และยังประโยชนสุขใหเกิดแกประชาชน จนเกิดความชื่นชมยินดี มี ๑๐ ประการ คือ                

๑. ทาน การใหทรัพยสินสิ่งของ  ๒. ศีล ประพฤติดีงาม ๓. ปริจจาคะ ความเสียสละ  ๔. อาชชวะ  

ความซื่อตรง  ๕. มัททวะ ความออนโยน  ๖. ตบะ  ความทรงเดช  เผากิเลสตัณหา  ไมหมกมุนใน

ความสุขสําราญ ๗. อักโกธะความไมกริ้วโกรธ  ๘.  อวิหิงสา  ความไมขมเหงเบียดเบียน  ๙. ขันติ 

ความอดทนเขมแข็ง  ไมทอถอย  ๑๐. อวิโรธนะ  ความไมคลาดธรรม   

 ทิฏธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม  

 ๔ ธรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน คือ ประโยชนสุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ ที่

คนทั่วไปปรารถนา  เชน  ทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตน มี ๔ ประการ คือ  ๑.อุฏฐานสัมปทา              

ถึงพรอมดวยความหมั่น ๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา  ๓. กัลยาณมิตตตา  ความมีเพื่อน

เปนคนดี   ๔. สมชีวิตา   การเลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หาได      

 ทุกข ๑  

 สภาพท่ีทนอยูไดยาก สภาพท่ีคงทนอยูไมได เพราะถูกบีบคั้นดวยความเกิดขึ้นและดับสลาย 

เนื่องจากตองไปตามเหตุปจจัยที่ไมขึ้นตอตัวมันเอง ๒. สภาพที่ทนไดยาก ความรูสึกไมสบาย ไดแก 

ทุกขเวทนา  

 ทุกรกิริยา  

 กิริยาที่ทําไดยาก การทําความเพียรอันยากที่ใคร ๆ จะทําได เชน การบําเพ็ญเพียรเพื่อ

บรรลุธรรมวิเศษ ดวยวิธีทรมานตนตาง ๆ เชน กลั้นลมอัสสาสะ (ลมหายใจเขา) ปสสาสะ (ลมหายใจ

ออก) และอดอาหาร เปนตน  

 



๑๔๓ 

 

 

 

 ทุจริต ๓  

 ความประพฤติไมดี ประพฤติชั ่ว ๓ ทาง ไดแก ๑. กายทุจริต ประพฤติชั ่วทางกาย                     

๒. วจีทุจริต ประพฤติชั่วทางวาจา ๓. มโนทุจริต ประพฤติชั่วทางใจ  

 เทวทูต ๔  

 ทูตของยมเทพ สื่อแจงขาวของมฤตยู สัญญาณที่เตือนใหระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต มีใหมี

ความประมาท ไดแก คนแก คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ๓ อยางแรกเรียกเทวทูต สวนสมณะเรียก

รวมเปนเทวทูตไปดวยโดยปริยายเพราะมาในหมวดเดียวกัน แตในบาลีทานเรียกวานิมิต ๔ ไมไดเรียก

เทวทูต  

 ธาตุ ๔  

 สิ่งที่ทรงภาวะของมัน่อยูเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย ไดแก ๑. ปฐวีธาตุ หมายถึง สภาวะ

ที่แผไปหรือกินเนื้อที่ เรียกชื่อสามัญวา ธาตุเขมแข็งหรือธาตุดิน ๒. อาโปธาตุ หมายถึง สภาวะที่เอิบ

อาบดูดซึม เรียกสามัญวา ธาตุเหลว หรือธาตุนํ้า ๓. เตโชธาตุ หมายถึง สภาวะที่ทําใหรอน เรียกสามัญ

วา ธาตุไฟ ๔. วาโยธาตุ หมายถึง สภาวะที่ทําใหเคลื่อนไหว เรียกสามัญวา ธาตุลม  

 นาม  

 ธรรมที่รูจักกันดวยชื่อ กําหนดรูดวยใจเปนเรื่องของจิตใจ สิ่งที่ไมมีรูปราง ไมมีรูปแตนอมมา

เปนอารมณของจิตได  

 นิยาม ๕  

 กําหนดอันแนนอน ความเปนไปอันมีระเบียบแนนอนของธรรมชาติ กฎธรรมชาติ                 

๑. อุตุนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตาง ๆ โดยเฉพาะ ดิน นํ้า 

อากาศ และฤดูกาล อันเปนสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษย) ๒. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ       

มีพันธุกรรมเปนตน)  ๓. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี ่ยวกับการทํางานของจิต)  ๔. กรรมนิยาม            

(กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย คือ กระบวนการใหผลของการกระทํา)  ๕. ธรรมนิยาม  

(กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและอาการที่เปนเหตุ เปนผลแกกันแหงสิ่งทั้งหลาย 

 นิวรณ ๕  

 สิ่งที่กั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุคุณความดี อกุศลธรรมที่ทํา

จิตใหเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง ๑. กามฉันทะ (ความพอใจในกาม ความตองการกามคุณ)        

๒. พยาบาท (ความคิดราย ความขัดเคืองแคนใจ) ๓. ถีนมิทธะ (ความหดหูและเซื่องซึม) ๔. อุทธัจจ

กุกกุจจะ (คามฟุงซานและรอนใจ ความกระวนกระวายกลุมกังวล) ๕. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)  

 นิโรธ  

 ความดับทุกข คือดับตัณหาไดสิ ้นเชิง ภาวะปลอดทุกข เพราะไมมีทุกขที ่จะเกิดขึ ้นได 

หมายถึง  พระนิพพาน  

 



๑๔๔ 

 

 

 

 บารมี  

 คุณความดีที่บําเพ็ญอยางยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งมี ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ 

ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา  

 บุญกิริยาวัตถุ ๓  

 ที่ตั ้งแหงการทําบุญ เรื ่องที่จัดเปนการทําความดี หลักการทําความดี ทางความดีมี ๓ 

ประการ คือ ๑. ทานมัย คือทําบุญดวยการใหปนสิ่งของ ๒. ศีลมัย คือ ทําบุญดวยการรักษาศีล หรือ

ประพฤติดีมีระเบียบวินัย ๓. ภาวนมัย คือ ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรมจิตใจ 

 บญุกิริยาวัตถุ ๑๐ 

 ที่ตั้งแหงการทําบุญ ทางความดี  ๑. ทานมัย คือทําบุญดวยการใหปนสิ่งของ ๒. สีลมัย คือ 

ทําบุญดวยการรักษาศีล หรือประพฤติดี ๓. ภาวนมัย คือ ทําบุญดวยการเจริญภาวนา คือฝกอบรม

จิตใจ ๔. อปจายนมัย คือ ทบุญดวยการประพฤติออนนอมถอมตน ๕. เวยยาวัจจมัย คือ ทําบุญดวย

การชวยขวนขวาย รับใช ๖. ปตติทานมัย คือ ทําบุญดวยการเฉลี่ยสวนแหงความดีใหแกผูอื่น  ๗. 

ปตตานุโมทนามัย คือ ทําบุญดวยการยินดีในความดีของผูอื่น ๘. ธัมมัสสวนมัย คือ ทําบุญดวยการฟง

ธรรม ศึกษาหาความรู ๙. ธัมมเทสนามัย คือทําบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความรู ๑๐. ทิฏุชุกรรม 

คือ ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง  

 บุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา  

 บุพนิมิต แปลวา สิ ่งที ่เปนเครื ่องหมายหรือสิ ่งบงบอกลวงหนา พระพุทธองคตรัส

เปรียบเทียบวา กอนที่ดวงอาทิตยจะขึ้น ยอมมีแสงเงินแสงทองปรากฏใหเห็นกอนฉันใด กอนที่

อริยมรรคซึ่งเปนขอปฏิบัติสําคัญในพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ก็มีธรรมบางประการปรากฏขึ้นกอน 

เหมือนแสงเงินแสงทองฉันนั้น องคประกอบของธรรมดังกลาว หรือบุพนิมิตแหงมัชฌิมาปฏิปทา ไดแก 

๑. กัลปยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร ๒. สีลสัมปทา ถึงพรอมดวยศีล มีวินัย มีความเปนระเบียบ

ในชีวิตของตนและในการอยูรวมในสังคม ๓. ฉันทสัมปทา ถึงพรอมดวยฉันทะ พอใจใฝรักในปญญา 

สัจธรรม ในจริยธรรม ใฝรูในความจริงและใฝทําความดี ๔. อัตตสัมปทา ความถึงพรอมดวยการที่จะ

ฝกฝน พัฒนาตนเอง เห็นความสําคัญของการที่จะตองฝกตน ๕. ทิฏฐิสัปทา ความถึงพรอมดวยทิฏฐิ 

ยึดถือ เชื่อถือในหลักการ และมีความเห็นความเขาใจพื้นฐานที่มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปจจัย ๖. อัปป

มาทสัมปทา ถึงพรอมดวยความไมประมาท มีความกระตือรือรนอยูเสมอ เห็นคุณคาของกาลเวลา 

เห็นความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งกระตุนเตือนใหเรงรัดการคนหาใหเขาถึงความจริงหรือในการทําชีวิตที่ดี

งามใหสําเร็จ ๗. โยนิโสมนสิการ รูจัดคิดพิจารณา มองสิ่งทั้งหลายใหไดความรูและไดประโยชนที่จะ

เอามาใชพัฒนาตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  

 เบญจธรรม  

 ธรรม ๕ ประการ ความดี ๕ อยาง ที่ควรประพฤติคูกันไปกับการรักษาเบญจศีลตามลําดับ

ขอ ดังนี้ ๑. เมตตากรุณา ๒. สัมมาอาชีวะ ๓. กามสังวร (สํารวมในกาม) ๔. สัจจะ ๕. สติสัมปชัญญะ  



๑๔๕ 

 

 

 

 เบญจศีล  

 ศีล ๕ เวนฆาสัตว เวนลักทรัพย เวนประพฤติผิดในกาม เวนพูดปด เวนของเมา 

 ปฐมเทศนา  

 เทศนาครั้งแรก หมายถึง ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกพระปญจ

วัคคียในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ หลังจากวันตรัสรูสองเดือน ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี  

 ปฏิจจสมุปบาท  

 สภาพอาศัยปจจัยเกิดขึ้น การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงมีขึ้น การที่ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัย

ปจจัยตอเนื่องกันมา  

 ปริยัต ิ

  พุทธพจนอันจะพึงเลาเรียน สิ่งที่ควรเลาเรียน การเลาเรียนพระธรรมวินัย 

 ปธาน ๔  

 ความเพียร ๔ อยาง ไดแก ๑. สังวรปธาน คือ การเพียรระวังหรือเพียรปดกั้น (ยับยั้งบาป

อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ไมใหเกิดขึ้น) ๒. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว ๓. ภาวนา

ปธาน คือ เพียรเจริญ หรือทํากุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ๔. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศล

ธรรมที่เกิดขึ้นแลวไมใหเสื่อมไปและทําใหเพิ่มไพบูลย  

 ปปญจธรรม ๓  

 กิเลสเครื่องเนิ่นชา กิเลสที่เปนตัวการทําใหคิดปรุงแตงยึดเยื้อพิสดาร ทําใหเขาหางออกไป

จากความเปนจริงงาย ๆ เปดเผย กอใหเกิดปญหาตาง ๆ และขัดขวางไมใหเขาถึงความจริง หรือทําให          

ไมอาจแกปญหาอยางถูกทางตรงไปตรงมา มี ๓ อยาง คือ ๑. ตัณหา (ความทะยานอยาก ความ

ปรารถนาที่จะบํารุงบําเรอ ปรนเปรอตน ความยากไดอยากเอา) ๒. ทิฏฐิ (ความคิดเห็น ความเชื่อถือ 

ลักธิ ทฤษฎี อุดมการณตาง ๆ ที่ยึดถือไวโดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูวาอยางนี้เทานั้นจริงอยางอื่น

เท็จทั้งนัน้ เปนตน ทําใหปดตัวแคบ ไมยอมรับฟงใคร ตัดโอกาสที่จะเจริญปญญา หรือคิดเตลิดไปขาง

เดียว ตลอดจนเปนเหตุแหงการเบียดเบียนบีบคั้นผูอื่นที่ไมถืออยางตน ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ คือ

ความคิดเห็นเปนความจริง) ๓. มานะ (ความถือตัว ความสําคัญตนวาเปนนั่นเปนนี่ ถือสูง ถือตํ่า 

ยิ่งใหญ เทาเทียมหรือดอยกวาผูอื่น ความอยากเดนอยากยกชูตนใหยิ่งใหญ)   

 ปฏิเวธ  

 เขาใจตลอด แทงตลอด ตรัสรู รูทะลุปรุโปรง ลุลวงดวยการปฏิบัติ  

 ปฏิเวธสัทธรรม  

 สัทธรรม คือ ผลอันจะพึงเขาถึงหรือบรรลุดวยการปฏิบัติไดแก มรรค ผล และนิพพาน 

ปญญา  ๓   ความรอบรู  เขาใจ  รูซึ้ง มี ๓ อยาง คือ ๑. สุตมยปญญา (ปญญาเกิดแตการสดับการเลา

เรื ่อง)  ๒. จินตามนปญญา (ปญญาเกิดแตการคิด การพิจารณาหาเหตุผล) ๓. ภาวนามยปญญา  

(ปญญาเกิดแตการฝกอบรมลงมือปฏิบัติ)   



๑๔๖ 

 

 

 

 ปญญาวุฒิธรรม   

 ธรรมเปนเครื ่องเจริญปญญา คุณธรรมที ่ก อใหเกิดความเจริญงอกงามแหงปญญา                           

๑. สัปปุริสสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ เสวนาทานผูทรง ๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงสัทธรรม เอาใจใส เลาเรียน

หาความรูจริง ๓. โยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี  ๔. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ 

ปฏิบัติธรรมถูกตองตามหลัก คือ ใหสอดคลองพอดี ขอบเขตความหมาย และวัตถุประสงคที่สัมพันธ

กับธรรมขออื่น ๆ นําสิ่งที่ไดเลาเรียนและตริตรองเห็นแลวไปใชปฏิบัติใหถูกตองตามความมุงหมายของ

สิ่งนั้น ๆ   

 ปาปณิกธรรม ๓   

 หลักพอคา องคคุณของพอคามี ๓ อยาง คือ ๑ จักขุมา ตาดี (รู จักสินคา) ดูของเปน 

สามารถคํานวณราคา กะทุน เก็งกําไร แมนยํา ๒. วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รู แหลงซื ้อขาย รู ความ

เคลื่อนไหวความตองการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจําหนาย รูใจและรูจักเอาใจลูกคา) ๓. 

นิสสยสัมปนโน พรอมดวยแหลงทุนอาศัย (เปนที่เชื่อถือไววางในในหมูแหลงทุนใหญ ๆ หาเงินมา

ลงทุนหรือดําเนินกิจการโดยงาย ๆ)   

 ผัสสะ หรือ สัมผัส  

 การถูกตอง การกระทบ ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และ

วิญญาณ มี ๖ คือ ๑. จักขุสัมผัส (ความกระทบทางตา คือ ตา + รูป + จักขุ - วิญญาณ)  ๒. โสต

สัมผัส (ความกระทบทางหู คือ หู + เสียง + โสตวิญญาณ) ๓. ฆานสัมผัส (ความกระทบทางจมูก คือ 

จมูก + กลิ่น + ฆานวิญญาณ) ๔. ชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น คือ ลิ้น + รส + ชิวหาวิญญาณ)                

๕. กายสัมผัส (ความกระทบทางกาย คือ กาย + โผฏฐัพพะ + กายวิญญาณ) ๖. มโนสัมผัส                   

(ความกระทบทางใจ คือ ใจ + ธรรมารมณ + มโนวิญญาณ)   

 ผูวิเศษ  

 หมายถึง ผูสําเร็จ ผูมีวิทยากร  

 พระธรรม  

 คําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ  

 พระอนุพุทธะ  

 ผูตรัสรูตาม คือ ตรัสรูดวยไดสดับเลาเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน        

 พระปจเจกพุทธะ  

 พระพุทธเจาประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรูเฉพาะตัว มิไดสั่งสอนผูอื่น  

 พระพุทธคุณ ๙  

 คุณของพระพุทธเจา ๙ ประการ ไดแก อรหํ เปนผู ไกลจากกิเลส ๒. สมฺมาสัมฺพุทฺโธ               

เปนผูตรัสรู ชอบไดโดยพระองคเอง ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและ จรณะ          

๔. สุคโต เปนผูเสด็จไปแลวดวยดี ๕. โลกวิทู เปนผูรูโลกอยางแจมแจง ๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 
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เปนผูสามารถฝกบุรุษที่สมควรฝกไดอยางไมมีใครยิ่งกวา ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เปนครูผูสอนเทวดา

และมนุษยทั้งหลาย ๘. พุทฺโธ เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ๙. ภควา เปนผูมีโชค มีความเจริญ จําแนก

ธรรมสั่งสอนสัตว  

 พระพุทธเจา  

 ผูตรัสรูโดยชอบแลวสอนผูอื่นใหรูตาม ทานผูรูดี รูชอบดวยตนเองกอนแลว สอนประชุมชน

ใหประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ  

 พระภิกษุ  

 ชายผูไดอุปสมบทแลว ชายที่บวชเปนพระ พระผูชาย แปลตามรูปศัพทวา ผู ขอหรือผู

มองเห็นภัยในสังขารหรือผูทําลายกิเลส ดูบริษัท ๔ สหธรรมิก บรรพชิต อุปสัมบัน ภิกษุสาวกรูปแรก 

ไดแก พระอัญญาโกณฑัญญะ  

 พระรัตนตรัย   

 รัตนะ ๓  แกวอันประเสริฐ   หรือสิ ่งลํ ้าคา ๓ ประการ  หลักที ่เคารพบูชาสูงสุดของ

พุทธศาสนิกชน ๓ อยาง คือ ๑ พระพุทธเจา (พระผูตรัสรูเอง และสอนใหผูอื่นรูตาม) ๒.พระธรรม  

(คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทั้งหลักความจริงและหลักความประพฤติ)  ๓. พระสงฆ  (หมูสาวกผู

ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา)  

 พระสงฆ  

 หมูชนที่ฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย หมูสาวกของ

พระพุทธเจา  

 พระสัมมาสัมพุทธเจา  

 หมายถึง ทานผูตรัสรูเอง และสอนผูอื่นใหรูตาม  

 พระอนุพุทธะ  

 หมายถึง ผูตรัสรูตาม คือ ตรัสรูดวยไดสดับเลาเรียนและปฏิบัติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจา 

ทรงสอน ไดแก พระอรหันตสาวกท้ังหลาย  

 พระอริยบุคคล  

 หมายถึง บุคคลผูเปนอริยะ ทานผูบรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปตติผล เปนตน มี ๔ คือ 

 ๑. พระโสดาบัน 

 ๒. พระสกทาคามี (หรือสกิทาคามี) 

 ๓. พระอนาคาม ี

 ๔. พระอรหันต 

 แบงพิสดารเปน ๘ คือ 

 พระผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค และพระผูตั้งอยูในโสดาปตติผลคู ๑ 

 พระผูตั้งอยูในสกทาคามิมรรค และพระผูตั้งอยูในสกทาคามีผลคู ๑ 
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 พระผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค และพระผูตั้งอยูในอนาคามิผลคู ๑ 

 พระผูตั้งอยูในอรหัตตมรรค และพระผูตั้งอยูในอรหัตตผลคู ๑  

 พราหมณ  

 หมายถึง คนวรรณะหนึ่งใน ๔ วรรณะ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ; พราหมณเปน

วรรณะนักบวชและเปนเจาพิธี ถือตนวาเปนวรรณะสูงสุด เกิดจากปากพระพรหม  

 พละ ๔  

 กําลัง พละ ๔ คือ ธรรมอันเปนพลังทําใหดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจ ไมตองหวาดหวั่นภัย

ตาง ๆ ไดแก ๑. ปญญาพละ กําลังคือปญญา ๒. วิริยพละ กําลังคือความเพียร ๓. อนวัชชพละ กําลัง

คือการกระทําที่ไมมีโทษ ๔. สังคหพละ กําลังการสังเคราะห คือ เกื้อกูลอยูรวมกับผูอื่นไดดี   

 พละ ๕ พละ  

 กําลัง พละ ๕ คือ ธรรมอันเปนกําลัง ซึ่งเปนเครื่องเกื้อหนุนแกอริยมรรค จัดอยูในจําพวก            

โพธิปกขิยธรรม มี ๕ คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา  

 พุทธกิจ ๕  

 พระพุทธองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจ ๕ ประการ คือ ๑. ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ ตอนเชาเสด็จ

ออกบิณฑบาต เพื่อโปรดสัตว โดยการสนทนาธรรมหรือการแสดงหลักธรรมใหเขาใจ ๒. สายณฺเห  

ธมฺมเทสนํ ตอนเย็น แสดงธรรมแกประชาชนที่มาเฝาบริเวณที่ประทับ ๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ             

ตอนคํ่า แสดงโอวาทแกพระสงฆ ๔. อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหนํ ตอนเที่ยงคืนทรงตอบปญหาแกพวก

เทวดา ๕. ปจฺจูเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ ตอนเชามืด จวนสวาง ทรงตรวจพิจารณาสัตวโลก

วาผูใดมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได  

 พุทธคุณ  

 คุณของพระพุทธเจา คือ ๑. ปญญาคุณ (พระคุณ คือ ปญญา) ๒. วิสุทธิคุณ (พระคุณ คือ 

ความบริสุทธิ์) ๓. กรุณาคุณ (พระคุณ คือ พระมหากรุณา)  

 ภพ  

 โลกเปนที่อยูของสัตว ภาวะชีวิตของสัตว มี ๓ คือ ๑. กามภพ ภพของผูยังเสวยกามคุณ ๒. 

รูปภพ ภพของผูเขาถึงรูปฌาน ๓. อรปูภพ ภพของผูเขาถึงอรูปฌาน  

 ภาวนา ๔  

 การเจริญ การทําใหมีขึ ้น การฝกอบรม การพัฒนา แบงออกเปน ๔ ประเภท ไดแก             

๑. กายภาวนา  ๒. สีลภาวนา ๓. จิตตภาวนา ๔. ปญญาภาวนา  

 ภูมิ  ๓๑   

 ๑.พื้นเพ  พื้น ชั้น ที่ดิน แผนดิน  ๒. ชั้นแหงจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิต มี ๓๑ ภูมิ ไดแก 

อบายภูมิ ๔ (ภูมิที่ปราศจากความเจริญ)  - นิรยะ  (นรก) – ติรัจฉานโยนิ (กําเนิดดิรัจฉาน) – ปตติ

วิสัย  (แดนเปรต)  - อสุรกาย (พวกอสูร)  กามสุคติภูมิ ๗  (กามาวจรภูมิที่เปนสุคติ  ภูมิที่เปนสุคติ           
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ซึ ่งยังเกี ่ยวของกับกาม)  - มนุษย (ชาวมนุษย) – จาตุมหาราชิกา (สวรรคชั ้นที ่ทาวมหาราช ๔ 

ปกครอง)  - ดาวดึงส (แดนแหงเทพ ๓๓  มีทาวสักกะเปนใหญ)  -ยามา  (แดนแหงเทพผูปราศจาก

ความทุกข)  - ดุสิต  (แดนแหงผูเอิบอิ่มดวยสิริสมบัติของตน)  - นิมมานรดี (แดนแหงเทพผูยินดีในการ

เนรมิต)  - ปรนิมมิตวสวัตตี (แดนแหงเทพผูยังอํานาจใหเปนไปในสมบัติที่ผูอื่นนิรมิตให)   

 โภคอาทิยะ ๕  

 ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย ในการที่จะมีหรือเหตุผลในการที่จะมีหรือครอบครอง

โภคทรัพย ๑. เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายใหเปนสุข ๒. บํารุงมิตร

สหายและรวมกิจกรรมการงานใหเปนสุข ๓. ใชปองกันภยันตราย ๔. ทําพลี คือ ญาติพลี สงเคราะห

ญาติ อติถิพลี ตอนรับแขก ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ ราชพลี บํารุงราชการ เสียภาษี เทว

ตาพลี สักการะบํารุงสิ่งที่เชื่อถือ ๕. อุปถัมภบํารุงสมณพราหมณ ผูประพฤติชอบ  

 มงคล    

 สิ่งที่ทําใหมีโชคดีตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง  ธรรมที่นํามาซึ่งความสุข  ความเจริญ 

มงคล ๓๘ ประการ หรือ เรียกเต็มวา  อุดมมงคล (มงคลอันสูงสุด)  ๓๘ ประการ  

 มิจฉาวณิชชา ๕  

 การคาขายที ่ผ ิดศีลธรรมไมชอบธรรม มี ๕ ประการ คือ ๑. สัตถวณิชชา คาอาวุธ                

๒. สัตตวณิชชา คามนุษย ๓. มังสวณิชชา เลี ้ยงสัตวไวขายเนื้อ ๔. มัชชวณิชชา คาขายนํ ้าเมา              

๕. วิสวณิชชา คาขายยาพิษ  

 มรรคมีองค  ๘    

 ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เรียกเต็มวา “อริยอัฏฐังคิกมรรค”  ไดแก ๑. สัมมาทิฎฐิ 

เห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ  ๓. สัมมาวาจา  เจรจาชอบ  ๔. สัมมากัมมันตะ ทําการชอบ  

๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗.สัมมาสติ ระลึกชอบ  ๘.  สัมมาสมาธิ  

ตั้งจิตมั่นชอบ  

 มิจฉัตตะ ๑๐   

 ภาวะที่ผิด ความเปนสิ่งที่ผิด ไดแก ๑. มิจฉทิฏฐิ (เห็นผิด ไดแก ความเห็นผิดจากคลอง

ธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และความเห็นที่ไมนําไปสูความพนทุกข) ๒. มิจฉาสังกัปปะ (ดําริผิด 

ไดแก ความดําริที่เปนอกุศลทั้งหลาย ตรงขามจากสัมมาสังกัปปะ) ๓. มิจฉาวาจา  (วาจาผิด ไดแก วจี

ทุจริต ๔) ๔. มิจฉากัมมันตะ (กระทําผิด ไดแก กายทุจริต ๓) ๕. มิจฉาอาชีวะ (เลี้ยงชีพผิด ไดแก 

เลี้ยงชีพในทางทุจริต)  ๖. มิจฉาวายามะ (พยายามผิด ไดแก  ความเพียรตรงขามกับสัมมาวายามะ)                   

๗. มิจฉาสติ (ระลึกผิด ไดแก ความระลึกถึงเรื่องราวที่ลวงแลว เชน ระลึกถึงการไดทรัพย การไดยศ 

เปนตน ในทางอกุศล อันจัดเปนสติเทียม) เปนเหตุชักนําใจใหเกิดกิเลส มีโลภะ มานะ อสสา มัจฉริยะ 

เปนตน ๘. มิจฉาสมาธิ (ตั้งใจผิด ไดแก ตั้งจิตเพงเล็ง จดจอปกใจแนวแนในกามราคะพยาบาท เปนตน 

หรือเจริญสมาธิแลว หลงเพลิน ติดหมกมุน ตลอดจนนําไปใชผิดทาง ไมเปนไปเพื่อญาณทัสสนะ และ
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ความหลุดพน)  ๙. มิจฉาญาณ (รูผิด ไดแก ความหลงผิดที่แสดงออกในการคิดอุบายทําความชั่วและ

ในการพิจารณาทบทวน วาความชั่วนั้น ๆ ตนกระทําไดอยางดีแลว เปนตน) ๑๐. มิจฉาวิมุตติ (พนผิด 

ไดแก ยังไมถึงวิมุตติ สําคัญวาถึงวิมุตติ หรือสําคัญผิดในสิ่งที่มิใชวิมุตติ)  

 มติรปฏิรูป   

 คนเทียมมิตร  มิตรเทียม  มิใชมิตรแท มี ๔ พวก ไดแก   

 ๑. คนปอกลอก มีลักษณะ  ๔  คือ  ๑.๑  คิดเอาไดฝายเดียว  ๑.๒ ยอมเสียแตนอย โดย

หวังจะเอาใหมาก  ๑.๓ ตัวเองมีภัย  จึงมาทํากิจของเพื่อน  ๑.๔ คบเพื่อนเพราะ  เห็นแกประโยชน

ของตัว 

 ๒. คนดีแตพูด  มีลักษณะ  ๔  คือ ๒.๑ ดีแตยกเรื่องที่ผานมาแลวมาปราศรัย  ๒.๒  ดีแต 

อางสิ่งที่ยังมีดี แตอางสิ่งที่ยังไมมีมาปราศรัย  ๒.๓ สงเคราะหดวยสิ่งที่ไรประโยชน   

 ๒.๔ เมื่อเพื่อนมีกิจอางแตเหตุขัดของ  

 ๓. คนหัวประจบมีลักษณะ ๔  คือ ๓.๑ จะทําชั่วก็คลอยตาม   ๓.๒ จะทําดีก็คลอยตาม 

๓.๓ ตอหนาสรรเสริญ  ๓.๔ ลับหลังนินทา 

 ๔. คนชวนฉิบหายมีลักษณะ ๔  คือ ๔.๑ คอยเปนเพื่อนดื่มนํ้าเมา  ๔.๒ คอยเปนเพื่อน

เที่ยวกลางคืน  ๔.๓  คอยเปนเพื่อนเที่ยวดูการเลน  ๔.๔ คอยเปนเพ่ือนไปเลนการพนัน 

 มิตรนํ้าใจ        

 ๑. เพื่อนมีทุกขพลอยทุกขดวย   ๒. เพื่อนมีสุขพลอยดีใจ  ๓. เขาติเตียนเพื่อน ชวยยับยั้ง 

แกไขให ๔. เขาสรรเสริญเพื่อน  ชวยพูดเสริมสนับสนุน (พ.ศ. หนา ๒๓๔) 

 รูป ๑  

 สิ่งที่ตองสลายไปเพราะปจจัยตาง ๆ อันขัดแยง สิ่งที่เปนรูปรางพรอมทั้งลักษณะอาการของ

มัน สวนรางกาย จําแนกเปน ๒๘ คือ มหาภูตรูป หรือธาตุ ๔ และอุปาทายรูป ๒. อารมณที่รูไดดวย

จักษุ สิ่งที่ปรากฏแกตา ขอ ๑ ในอารมณ ๖ หรืออายตนะภายนอก  ๓. ลักษณนามใชเรียกพระภิกษุ

สามเณร เชน ภิกษุรูปหนึ่ง  

 วัฏฏะ ๓ หรือ ไตรวัฎฎ  

 การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย การเวียนวายตายเกิด ความเวียนเกิด หรือวนเวียน

ดวยอํานาจกิเลส กรรม และวิบาก เชน กิเลสเกิดขึ้นแลวใหทํากรรม เมื่อทํากรรมแลวยอมไดผลของ

กรรม เมื่อไดรับผลของกรรมแลว กิเลสก็เกิดอีกแลว ทํากรรมแลวเสวยผลกรรมหมุนเวียนตอไป  

 วาสนา  

 อาการกายวาจา ที่เปนลักษณะพิเศษของบุคคล ซึ่งเกิดจากกิเลสบางอยาง และไดสั่งสมอ

บรมมาเปนเวลานานจนเคยชินติดเปนพื้นประจําตัว แมจะละกิเลสนั้นไดแลว แตก็อาจจะละอาการ

กายวาจาที่เคยชินไมได เชน คําพูดติดปาก อาการเดินที่เร็วหรือเดินตวมเตี้ยม เปนตน ทานขยาย

ความวา วาสนา ที่เปนกุศลก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤต คือ เปนกลาง ๆ ไมดีไมชั่วก็มี ที่เปนกุศล
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กับอัพยากฤตนั้นไมตองละ แตที่เปนอกุศลซึ่งควรจะละนั้น แบงเปน ๒ สวน คือ สวนที่จะเปนเหตใุห

เขาถึงอบายกับสวนที่เปนเหตุใหเกิดอาการแสดงออกทางกายวาจาแปลก ๆ ตาง ๆ สวนแรก พระ

อรหันตทุกองคละได แตสวนหลังพระพุทธเจาเทานั้นละได พระอรหันตอื่นละไมได จึงมีคํากลาววา

พระพุทธเจาเทานั้นละกิเลสทั้งหมดได พรอมทั้งวาสนา; ในภาษาไทย คําวาวาสนามีความหมายเพี้ยน

ไป กลายเปนอํานาจบุญเกา หรือกุศลที่ทําใหไดรับลาภยศ  

 วิตก  

 ความตรึก ตริ กายยกจิตขึ้นสูอารมณ การคิด ความดําริ “ไทยใชวาเปนหวงกังวล” แบง

ออกเปนกุศลวิตก ๓ และอกุศลวิตก ๓  

 วิบัติ ๔  

 ความบกพรองแหงองคประกอบตาง ๆ ซึ่งไมอํานวยแกการที่กรรมดีจะปรากฏผล แตกลับ

เปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล พูดสั้น ๆ วาสวนประกอบบกพรอง เปดชองใหกรรมชั่ววิบัติมี ๔ คือ  ๑.  

คติวิบัติ วิบัติแหงคติ หรือคติเสีย คือเกิดอยูในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศ สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะ ไม

เกื ้อกูล ทางดําเนินชีวิต ถิ่นที่ไปไมอํานวย ๒. อุปธิวิบัติ วิบัติแหงรางกาย หรือ รูปกายเสีย เชน 

รางกายพิกลพิการ ออนแอ ไมสวยงาม กิริยาทาทางนาเกลียด ไมชวนชมตลอดจนสุขภาพที่ไมดี  

เจ็บปวย มีโรคมาก ๓. กาลวิบัติ วิบัติแหงกาลหรือหรือกาลเสีย คือเกิดอยูในยุคสมัยที่บานเมืองมีภัย

พิบัติไมสงบเรียบรอย ผูปกครองไมดี สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มากดวยการเบียดเบียน ยกยองคนชั่ว 

บีบคั ้นคนดี ตลอดจนทําอะไรไมถูกาลเวลา ไมถูกจังหวะ ๔. ปโยควิบัติ วิบัติแหงการประกอบ        

หรือกิจการเสีย เชน ฝกใฝในกิจการหรือเรื่องราวที่ผิด ทําการไมตรงตามความถนัด ความสามารถ ใช

ความเพียรไมถูกตอง ทําการครึ่ง ๆ กลาง ๆ เปนตน  

 วิปสสนาญาณ ๙  

 ญาณในวิปสสนา ญาณที่นับเขาในวิปสสนา เปนความรูที่ทําใหเกิดความเห็นแจง เขาใจ

สภาวะของสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง ไดแก ๑. อุทยัพพยานุปสสนาณาณ คือ ญาณอันตามเห็นความ

เกิดและดับของเบญจขันธ  ๒. ภังคานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันตามเห็นความสลาย เมื่อเกิดดับก็

คํานึงเดนชัด ในสวนดับของสังขารทั้งหลาย ตองแตกสลายทั้งหมด    ๓. ภยตูปฏฐานญาณ คือ ณาณ

อันมองเห็นสังขาร ปรากฏเปนของนากลัว ๔. อาทีนวานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันคํานึงเห็นโทษของ

สังขารทั้งหลาย วาเปนโทษบกพรองเปนทุกข   ๕. นิพพิทานุปสสนาญาณ คือ ญาณอันคํานึงเห็น

ความหนายของสังขาร ไมเพลินเพลิน ติดใจ   ๖. มุญจิตุกัมยตาญาณ คือ ญาณอันคํานึงดวย         

ใครพนไปเสีย คือ หนายสังขารทั้งหลาย ปรารถนาที่จะพนไปเสีย  ๗. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ คือ 

ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง เมื่อตองการจะพนไปเสีย เพื่อมองหาอุบายจะปลดเปลื้องออกไป           

๘. สังขารุเปกขาณาณ คือ ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ พิจารณาสังขารไมยินดียิน

รายในสังขารทั้งหลาย  ๙. สัจจานุโลมิกญาณ หรือ อนุโลมญาณ คือ ณาณอันเปนไปโดยอนุโลกแกการ

หยั่งรูอริยสัจ แลวแลวมรรคญาณใหสําเร็จความเปนอริยบุคคลตอไป  
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 วิมุตติ ๕  

 ความหลุดพน ภาวะไรกิเลส และไมมีทุกข มี ๕ ประการ คือ ๑. วิกขัมภนวิมุตติ ดับโดยขม

ไว คือ ดับกิเลส  ๒. ตทังควิมุตติ ดับกิเลสดวยธรรมที่เปนคูปรับธรรมที่ตรงกันขาม  ๓. สมุจเฉทวิมุตติ         

ดับดวยตัดขาด ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ๔. ปฏิปสสัทธิวิมุตติ ดับดวยสงบระงับ โดยอาศัยโลกุต

ตรมรรคดับกิเลส  ๕. นิสรณวิมุตติ ดับดวยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรธรรมดับกิเลสเด็ดขาดเสร็จสิ้น  

 โลกบาลธรรม  

 ธรรมคุมครองโลก ไดแก ปกครองควบคุมใจมนุษยไวใหอยูในความดี มิใหละเมิดศีลธรรม 

และใหอยู กันดวยความเรียบรอยสงบสุข ไมเดือดรอนสับสนวุ นวาย มี ๒ อยางไดแก  ๑. หิริ            

ความอายบาป ละอายใจตอการทําความชั่ว  ๒. โอตตัปปะ ความกลัวบาปเกรงกลัวตอความชั่ว และ

ผลของกรรมชั่ว  

 ษี  

 หมายถึง ผูแสวงธรรม ไดแก นักบวชนอกพระศาสนาซึ่งอยูในปา ชีไพร ผูแตงคัมภีรพระเวท  

 สติปฏฐาน  ๔   

 ที่ตั้งของสติ การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายใหรูเห็นตามความเปนจริง คือ ตามสิ่ง 

นั้น ๆ  มันเปนของมันเอง มี ๔ ประการ คือ  

 ๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณากายใหรูเห็นตามเปนจริงวา  เปน

แตเพียงกาย ไมใชสัตวบุคคล ตัวตนเราเขา)  ทานจําแนกวิธีปฏิบัติไดหลายอยาง คือ อานาปานสติ  

กําหนดลมหายใจ   ๑ อิริยาบถ กําหนดรูทันอิริยาบถ  ๑) สัมปชัญญะ สรางสัมปชัญญะในการกระทํา

ความเคลื่อนไหวทุกอยาง  ๑) ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาสวนประกอบอันไมสะอาดทั้งหลายที่ประชุม

เขาเปนรางกายนี้ ๑) ธาตุมนสิการ พิจารณาเห็นรางกายของตน โดยสักวาเปนธาตุแตละอยางๆ   

 ๒. เวทนานุปสสาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนาใหรูเห็นตามเปนจริงวา เปน

แตเพียงเวทนา  ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา)  คือ มีสติรูชัดเวทนาอันเปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี เฉย ๆ ก็ดี 

ทั้งทีเ่ปนสามิสและเปนนิรามิสตามที่เปนไปอยูขณะนั้น ๆ    

 ๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน (การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต  ใหรูเห็นตามเปนจริงวาเปน

แตเพียงจิต ไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา) คือ มีสติรูชัดจิตของตนที่มีราคะ  ไมมีราคะ มีโทสะ ไมมี

โทสะ มีโมหะ  ไมมีโมหะ  เศราหมองหรือผองแผว  ฟุงซานหรือเปนสมาธิ  ฯลฯ อยางไร ๆ ตามที่

เปนไปอยูในขณะนั้น ๆ   

 ๔. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  (การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม ใหรูเห็นตามเปนจริงวา 

เปนแตเพียงธรรม ไมใชสัตวบุคคลตัวตนของเรา) คือ มีสติรูชัดธรรมทั้งหลาย ไดแก นิวรณ ๕ ขันธ  ๕  

อายตนะ  ๑๒  โพชฌงค  ๗  อริยสัจ  ๔ วาคืออะไร เปนอยางไร มีในตนหรือไม เกิดข้ึน เจริญบริบูรณ

และดับไดอยางไร  เปนตน  ตามที่เปนจริงของมันอยางนั้น ๆ   
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 สมณะ   

 หมายถึง ผูสงบ หมายถึงนักบวชทั่วไป แตในพระพุทธศาสนา ทานใหความหมายจําเพาะ 

หมายถึง ผูระดับบาป ไดแก พระอริยบุคคล และผูปฏิบัติเพื่อระงับบาป ไดแก ผูปฏิบัติธรรมเพื่อเปน         

พระอริยบุคคล  

 สมบัติ ๔  

 คือ ความเพียบพรอมสมบูรณแหงองคประกอบตาง ๆ ซึ่งชวยเสริมสงอํานวยโอกาสใหกรรม

ดีปรากฏผล และไมเปดชองใหกรรมชั่วแสดงผล มี ๔ อยาง คือ  ๑. คติสมบัติ สมบัติแหงคติ ถึงพรอม

ดวยคติ หรือคติให คือ เกิดอยูในภพ ภูมิ ถิ่น ประเทศที่เจริญ เหมาะหรือเกื้อกูล ตลอดจนในระยะสั้น

คือ ดําเนินชีวิตหรือไปในถิ่นที่อํานวย   ๒. อุปธิสมบัติ สมบัติแหงรางกาย ถึงพรอมดวยรางกาย คือมี

รูปรางสวย รางกายสงางาม หนาตาทาทางดี นารัก นานิยมเลื่อมใส สุขภาพดี แข็งแรง ๓. กาลสมบัติ 

สมบัติแหงกาล ถึงพรอมดวยกาลหรือกาลให คือ เกิดอยูในสมัยที่บานเมืองมีความสงบสุข ผูปกครองดี 

ผูคนมีคุณธรรมยกยองคนดี ไมสงเสริมคนชั่ว ตลอดจนในระยะเวลาสั้น คือ ทําอะไรถูกกาลเวลา ถูก

จังหวะ  ๔. ปโยคสมบัติ สมบัติแหงการประกอบ ถึงพรอมดวยการประกอบกิจ หรือกิจการให เชน ทํา

เรื ่องตรงกับที่เขาตองการ ทํากิจตรงกับความถนัดความสามารถของตน ทําการถึงขนาดถูกหลัก

ครบถวน ตามเกณฑหรือเต็มอัตรา ไมใชทําครึ่ง ๆ กลาง ๆ หรือเหยาะแหยะ หรือไมถูกเรื่องกัน รูจัก

จัดทํา รูจักดําเนินการ  

 สมาบัติ  

 ภาวะสงบประณีตซึ่งพึ่งเขาถึง; สมาบัติมีหลายอยาง เชน ณานสมบัติ ผลสมาบัติ อนุปุพพ

วิหารสมาบัติ  

 สติ      

 ความระลึกได  นึกได  ความไมเผลอ   การคุมใจไดกับกิจ หรือคุมจิตใจไวกับสิ่งที่เกี่ยวของ  

จําการทีทําและคําพูดแมนานได   

 สังฆคุณ ๙  

 คุณของพระสงฆ ๑. พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดี  ๒. เปนผูปฏิบัติตรง            

๓. เปนผูปฏิบัติถูกทาง  ๔. เปนผูปฏิบัติสมควร  ๕.  เปนผูควรแกการคํานับ คือ ควรกับของที่เขา

นํามาถวาย  ๖. เปนผูควรแกการตอนรับ  ๗. เปนผูควรแกทักษิณา ควรแกของทําบุญ  ๘. เปนผูควร

แกการกระทําอัญชลี ควรแกการกราบไหว  ๙. เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เปนแหลงปลูกฝงและ

เผยแพรความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก 

 สังเวชนียสถาน  

 สถานที่ตั้งแหงความสังเวช ที่ที่ใหเกิดความสังเวช มี ๔ คือ  ๑. ที่พระพุทธเจาประสูติ คือ 

อุทยานลุมพินี ปจจุบันเรียกลุมพินีหรือรุมมินเด (Lumbini หรือ Rummindei)  ๒. ที่พระพุทธเจา 
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ตรัสรู คือ ควงโพธิ์ ที่ตําบลพุทธคยา (Buddha Gaya หรือ Bodh – Gaya)  ๓. ที่พระพุทธเจาแสดง

ปฐมเทศนา คือปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปจจุบันเรียกสารนาถ  ๔. ที่พระพุทธเจา

ปรินิพพาน คือทีส่าลวโนทยาน เมืองกุสินารา หรือกุสินคร บัดนี้เรียกกาเซีย (Kasia หรือ Kusinagara)  

 สันโดษ  

 ความยินดี ความพอใจ ยินดีดวยปจจัย ๔ คือ ผานุงหม อาหารที่นอนที่นั่ง และยาตามมี

ตามได ยินดีของของตน การมีความสุข ความพอใจดวยเครื่องเลี้ยงชีพท่ีหามาไดดวยเพียรพยายามอัน

ชอบธรรมของตน ไมโลภ ไมริษยาใคร   

 สันโดษ ๓    

 ๑. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได คือ ไดสิ่งใดมาดวยความเพียรของตน ก็พอใจดวยสิ่งนั้น 

ไมไดเดือดรอนเพราะของที่ไมได ไมเพงเล็งอยากไดของคนอื่นไมริษยาเขา  ๒. ยถาพลสันโดษ คือ 

ยินดีตามกําลัง คือ พอใจเพียงแคพอแกกําลังรางกาย สุขภาพ และขอบเขตการใชสอยของตน ของที่

เกินกําลังก็ไมหวงแหนเสียดายไมเก็บไวใหเสียเปลา หรือฝนใชใหเปนโทษแกตน  ๓. ยถาสารุปป

สันโดษ ยินดีตามสมควร คือ พอใจตามที่สมควร คือ พอใจตามที่สมควรแกภาวะฐานะแนวทางชีวิต 

และจุดหมายแหงการบําเพ็ญกจิของตน เชน ภิกษุพอใจแตองอันเหมาะกับสมณภาวะ หรือไดของใชที่

ไมเหมาะสมกับตนแตจะมีประโยชนแกผูอ่ืนก็นําไปมอบใหแกเขา เปนตน  

 สัทธรรม ๓   

 ธรรมอันดี ธรรมที่แท ธรรมของสัตบุรุษ หลักหรือแกนศาสนา มี ๓ ประการ ไดแก 

 ๑. ปริยัติสัทธรรม (สัทธรรมคือคําสั่งสอนอันจะตองเลาเรียน ไดแก พุทธพจน) 

 ๒. ปฏิบัติสัทธรรม (สัทธรรมคือสิ่งพึงปฏิบัติ ไดแก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา) 

 ๓. ปฏิเวธสัทธรรม (สัทธรรมคือผลอันจะพึงเขาถึง หรือบรรลุดวยการปฏิบัติ ไดแก              

มรรค ผล และนิพพาน  

 สัปปุริสธรรม ๗      

 ธรรมของส ัตบุร ุษ ธรรมที ่ท ําให เป นส ัตบ ุร ุษ ค ุณสมบัต ิของคนด ี ธรรมของผ ู ดี                         

๑. ธัมมัญุตา คือ ความรูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง  ๒. อัตถัญุตา คือ ความรูจักผล คือรูความ 

มุงหมาย   ๓. อัตตัญุตา คือ ความรูจักตน คือ รูวาเรานั้นวาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู 

ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน   ๔. มัตตัญุตา คือ ความรูจักประมาณ คือ ความ

พอดี  ๕. กาลัญุตา คือ ความรูจักกาล คือ รูจักกาลเวลาอันเหมาะสม   ๖. ปริสัญุตา คือ ความรู

จักบริษัทคือรูจักชุมชนและรูจักที่ประชุม  ๗. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา คือ ความรูจัก

บุคคล คือความแตกตางแหงบุคคล  

 สัมปชัญญะ    

 ความรูตัวทั่วพรอม ความรูตระหนัก ความรูชัดเขาใจชัด ซึ่งสิ่งนึกได มักมาคูกับสติ 

 



๑๕๕ 

 

 

 

 สาราณียธรรม ๖   

 ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึง  ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน   หลักการอยูรวมกัน  

เรียกอีกอยางวา “สาราณียธรรม”  ๑. เมตตากายกรรม มีเมตตากายกรรมทั้งตอหนาและลับหลัง             

๒.  เมตตาวจีกรรม มีเมตตาวจีกรรมทั้งตอหนาและลับหลัง  ๓. เมตตา มโนกรรม มีเมตตามโนกรรม

ทั้งตอหนาและลับหลัง ๔. สาธารณโภคี  แบงปนสิ่งของที่ไดมาไมหวง  แหน ใชผูเดียว  ๕. สีลสามัญญ

ตา  มีความประพฤติรวมกันในขอที่เปนหลักการสําคัญที่จะนําไปสูความหลุดพนสิ้นทุกขหรือขจัด

ปญหา  ๖.ทิฏฐิสามัญญตา  มีความเห็นชอบดีงาม เชนเดียวกับหมูคณะ   

 สุข ๒   

 ความสบาย ความสําราญ มี ๒ อยาง ไดแก ๑. กายิกสุข สุขทางกาย ๒. เจตสิกสุข                  

สุขทางใจ อีกหมวดหนึ่งมี ๒  คือ  ๑. สามิสสุข  สุขอิงอามิส คือ อาศัยกามคุณ  ๒. นิรามิสสุข   สุขไม

อิงอามิส คือ อิงเนกขัมมะ  

 ศรัทธา   

 ความเชื่อ ความเชื่อถอื ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม  

 ศรัทธา ๔   

 ความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล ๔ ประการคือ  ๑. กัมมสัทธา (เชื ่อกรรม เชื่อวากรรม        

มีอยูจริง คือ เชื่อวาเมื่อทําอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําทั้งที่รู  ยอมเปนกรรม คือ เปนความชั่ว       

ความดีมีขึ้นในตน เปนเหตุปจจัยกอใหเกิดผลดีผลรายสืบเนื่องตอไป การกระทําไมวางเปลา และเชื่อ

วาผลที่ตองการจะสําเร็จไดดวยการกระทํา มิใชดวยออนวอนหรือนอนคอยโชค เปนตน   ๒. วิปาก

สัทธา (เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อวาผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อวากรรมที่สําเร็จตองมีผล และผล

ตอง มีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี และผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว  ๓. กัมมัสสกตาสัทธา (ความเชื่อที่สัตวมี

กรรมเปนของตน เชื่อวาแตละคนเปนเจาของจะตองรับผิดชอบเสวยวิบากเปนไปตามกรรมของตน  ๔. 

ตถาคตโพธิสัทธา (เชื่อความตรัสรูของพระพุทธเจา มั่นใจในองคพระตถาคตวาทรงเปนพระสัมมา

สัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไวดวยดี ทรงเปนผูนําทางที่แสดงใหเห็น

วามนุษย คือเราทุกคนนี้ หากฝกตนดวยดีก็สามารถเขาถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพนไดดังที่

พระองคไดทรงบําเพ็ญไว   

 สงเคราะห   

 การชวยเหลือ การเอื้อเฟอเกื้อกูล  

 สังคหวัตถุ  ๔    

 เรื่องสงเคราะหกัน คุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผูอื่นไวได หลักการสงเคราะห คือ 

ชวยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว  และเปนเครื่องเกาะกุมประสานโลก ไดแก  สังคมแหงหมูสัตวไว          

ดุจสลักเกาะยึดรถที่กําลังแลนไปใหคงเปนรถ และวิ่งแลนไปไดมี ๔ อยางคือ  ๑. ทาน การแบงปน
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เอื ้อเฟอเผื ่อแผกัน  ๒. ปยวาจา พูดจานารัก  นานิยมนับถือ  ๓. อัตถจริยา  บําเพ็ญประโยชน                  

๔. สมานัตตนา  ความมีตนเสมอ คือ ทําตัวใหเขากันได เชน ไมถือตัว รวมสุข รวมทุกขกัน เปนตน   

 สัมมัตตะ   

 ความเปนถูก ภาวะที่ถูก มี ๑๐ อยาง ๘ ขอตน ตรงกับองคมรรคทั้ง ๘ ขอ เพิ่ม ๒ ขอทาย 

คือ ๙. สัมมาญาณ รูชอบไดแกผลญาณ และปจจเวกขณญาณ   ๑๐. สัมมาวิมุตติ พนชอบไดแก          

อรหัตตผลวิมุตติ ; เรียกอีกอยาง อเสขธรรม ๑๐  

 สุจริต ๓   

 ความประพฤติดี ประพฤติชอบตามคลองธรรม มี ๓ คือ  ๑. กายสุจริต ประพฤติชอบ             

ทางกาย  ๒. วจีสุจริต ประพฤติชอบทางวาจา  ๓. มโนสุจริต ประพฤติชอบทางใจ (พ.ศ. หนา ๓๔๕) 

หิริ  ความละอายตอการทําชั่ว  

 อกุศลกรรมบถ ๑๐   

 ทางแหงอกุศลกรรม ทางความชั่ว กรรมชั่วอันเปนทางนําไปสูความเสื่อม ความทุกข หรือ

ทุคติ  ๑. ปาณาติบาต การทําชีวิตใหตกลวง  ๒. อทินนาทาน การถือเอาของที่เขามิไดให โดยอาการ

ขโมย ลักทรัพย  ๓. กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดทางกาม  ๔. มุสาวาท การพูดเท็จ ๕. ปสุณ

วาจา วาจาสอเสียด  ๖. ผรุสวาจา วาจาหยาบ  ๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพอเจอ  ๘. อภิชฌา เพงเล็ง

อยากไดของเขา   ๙. พยาบาท คิดรายผูอื่น   ๑๐. มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม  

 อกุศลมูล ๓   

 รากเหงาของอกุศล ตนตอของความชั่ว มี ๓ คือ  ๑. โลภะ (ความอยากได)  ๒. โทสะ 

(ความคิดประทุษราย)   ๓. โมหะ (ความหลง) ๘   

 อคติ ๔   

 ฐานะอันไมพึงถึง ทางความประพฤติที่ผิด ความไมเที่ยงธรรม ความลําเอียง มี ๔ อยางคือ               

๑. ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะชอบ)   ๒. โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง)   ๓. โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง 

พลาดผิดเพราะเขลา)  ๔. ภยาคติ (ลําเอียงเพราะกลัว)   

 อนัตตา   

 ไมใชอัตตา ไมใชตัวตน   

 อบายมุข   

 ชองทางของความเสื่อม เหตุเครื่องฉิบหาย เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย ทางแหงความพินาศ              

 อบายมุข ๔    

 ๑. อิตถีธุตตะ (เปนนักเลงหญิง นักเที่ยวผูหญิง)  ๒. สุราธุตตะ (เปนนักเลงสุรา นักดื่ม)                

๓. อักขธุตตะ (เปนนักการพนัน)  ๔. ปาปมิตตะ (คบคนชั่ว)   

 

 



๑๕๗ 

 

 

 

 อบายมุข ๖   

 ๑. ติดสุราและของมึนเมา  ๑.๑ ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ  ๑.๒ กอการทะเลาะวิวาท                    

๑.๓ เปนบอเกิดแหงโรค  ๑.๔ เสียเกียรติ เสียชื่อเสียง  ๑.๕ ทําใหไมรูอาย  ๑.๖ ทอนกําลังปญญา   

๒. ชอบเที ่ยวกลางคืน มีโทษ ๖ อยางคือ  ๒.๑ ชื ่อวาไมรักษาตน  ๒.๒ ชื ่อวาไมรักษาลูกเมีย            

๒.๓ ชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ  ๒.๔ เปนที่ระแวงสงสัย  ๒.๕ เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ  

๒.๖ เปนที่มาของเรื่องเดือดรอนเปนอันมาก  ๓. ชอบเที่ยวดูการละเลน มีโทษ โดยการงานเสื่อมเสีย

เพราะมีใจกังวลคอยคิดจอง กับเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้น ๆ ทั้ง ๖ กรณี  คือ  ๓.๑ รําที่ไหนไปที่นั่น  ๓.๒ 

– ๓.๓ ขับรอง ดนตรี เสภา เพลงเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น  ๔. ติดการพนัน มีโทษ ๖ คือ  ๔.๑ เมื่อชนะ

ยอมกอเวร  ๔.๒ เมื่อแพก็เสียดายทรัพยที่เสียไป  ๔.๓ ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ  ๔.๔ เขาที่ประชุม

เขาไมเชื่อถือถอยคํา  ๔.๕ เปนที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง  ๔.๖ ไมเปนที่พึงประสงคของผูที ่จะหา

คูครองใหลูกของเขา เพราะเห็นวาจะเลี้ยงลูกเมียไมได  ๕. คบคนชั่ว มีโทษโดยนําใหกลายเปนคนชั่ว

อยางที่ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ ไดเพื่อนที่จะนําใหกลายเปน ๕.๑ นักการพนัน  ๕.๒ นักเลงหญิง  

๕.๓ นักเลงเหลา   ๕.๔ นักลวงของปลอม  ๕.๕ นักหลอกลวง   ๕.๖ นักเลงหัวไม   ๖. เกียจคราน

การงาน มีโทษโดยทําใหยกเหตุตาง ๆ เปนขออางผิดเพี้ยน ไมทําการงานโภคะใหมก็ไมเกิด โภคะที่มี

อยูก็หมดสิ้นไป คือ ใหอางไปทั้ง ๖ กรณีวา ๖.๑ – ๖.๖ หนาวนัก รอนนัก เย็นไปแลว ยังเชานัก           

หิวนัก อิ่มนัก แลวไมทําการงาน  

 อปริหานิยธรรม ๗   

 ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียวมี ๗ ประการ ไดแก  ๑. 

หมั่นประชุมกันเนืองนิตย  ๒. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํา

กิจกรรมท่ีพึงทํา  ๓. ไมบัญญัติสิ่งที่มิไดบัญญัติไว (อันขัดตอหลักการเดิม)  ๔. ทานเหลาใดเปนผูใหญ 

ควรเคารพนับถือทานเหลานั้น  ๕. บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดีโดยมิถูกขมเหง หรือฉุด

ครา ขืนใจ  ๖. เคารพสักการบูชา เจดียหรืออนุสาวรียประจําชาติ  ๗. จัดใหความอารักขา คุมครอง 

ปองกันอันชอบธรรมแกพระอรหันตทัง้หลาย (รวมถึงพระภิกษุ ผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบดวย)  

 อธิปไตย  ๓   

 ความเปนใหญ มี  ๓ อยาง คือ ๑. อัตตาธิปไตย ความมีตนเปนใหญ  ถือตนเปนใหญ 

กระทําการดวยปรารภตนเปนประมาณ  ๒. โลกาธิปไตย ความมีโลกเปนใหญ ถือโลกเปนใหญ   

กระทําการดวยปรารภนิยมของโลกเปนประมาณ ๓. ธัมมาธิปไตย  ความมีธรรมเปนใหญ ถือธรรม

เปนใหญ, กระทําการดวยปรารภความถูกตอง เปนจริง  สมควรตามธรรมเปนประมาณ 

 

 

 

 



๑๕๘ 

 

 

 

 อริยสัจ  ๔   

 ความจริงอันประเสริฐ  ความจริงของพระอริยะ  ความจริงที่ทําใหผูเขาถึงกลายเปนอริยะ 

มี ๔ คือ  

  ๑. ทุกข (ความทุกข สภาพท่ีทนไดยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแยง บกพรอง ขาดแกนสารและ

ความเที่ยงแท  ไมใหความพึงพอใจแทจริง  ไดแก ชาติ ชรา มรณะ  การประจวบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก  

การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก  ความปรารถนาไมสมหวัง โดยยอวา อุปาทานขันธ  ๕ เปนทุกข  

 ๒. ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข  สาเหตุใหทุกขเกิด ไดแก ตัณหา ๓ คือ  กามตัณหา 

ภวตัณหา และ วิภวตัณหา) กําจัดอวิชชา  สํารอกตัณหา สิ้นแลว ไมถูกยอม ไมติดขัด  หลุดพน สงบ 

ปลอดโปรง เปนอิสระ คือ นิพพาน)   

 ๓.  ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข ไดแก ภาวะท่ีตัณหาดับสิ้นไป  ภาวะท่ีเขาถึงเมื่อกําจัดอวิชชา 

สํารอกตัณหาสิ้นแลว ไมถูกยอม ไมติดของ หลุดพน สงบ เปนอิสระ คือ นิพพาน)   

 ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาที่นําไปสูความดับแหงทุกข ขอปฏิบัติใหถึงความดับ

ทุกข  ไดแก  อริยอัฏฐังคิกมรรค  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  มัชฌิมปฏิปทา  แปลวา ทางสายกลาง 

มรรคมีองค  ๘ นี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ ปญญา)    

 อริยอัฏฐคิกมรรค   

 ทางสายกลาง มรรคมีองค ๘ (ศีล สมาธิ ปญญา)   

 อัญญาณุเบกขา   

 เปนอุเบกขาฝายวิบัติ  หมายถึง  ความไมรูเรื่อง  เฉยไมรูเรื่อง  เฉยโง  เฉยเมย 

 อัตตา   

 ตัวตน อาตมัน ปุถุชนยอมยึดมั่นมองเห็นขันธ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งหมดเปนอัตตา 

หรือยึดถือวามีอัตตา เนื่องดวยขันธ   

 อัตถะ   

 เรื ่องราว ความหมาย ความมุ งหมาย ประโยชน มี ๒ ระดับ คือ  ๑. ทิฏฐิธัมมิกัตถะ 

ประโยชนในชีวิตนี้หรือประโยชนในปจจุบัน เปนที่มุงหมายกันในโลกนี้ ไดแก ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ 

รวมถึงการแสวงหาสิ่งเหลานี้มาโดยทางที่ชอบธรรม  ๒. สัมปรายิกัตถะ ประโยชนเบื้องหนา หรือ

ประโยชนที่ลํ้าลึกกวาที่จะมองเห็นกันเฉพาะหนา เปนจุดหมายขั้นสูงขึ้นไป เปนหลักประกันชีวิตเมื่อ

ละจากโลกนี้ไป  ๓. ปรมัตถะ ประโยชนสูงสุด หรือประโยชนที่เปนสาระแทจริงของชีวิตเปนจุดหมาย

สูงสุดหรือที่หมายขั้นสุดทาย คือ พระนิพพาน อีกประการหนึ่ง หมายถึง ๑. อัตตัตถะ ประโยชนตน   

๒. ปรัตถะ ประโยชนผูอื่น  ๓. อุภยัตถะ ประโยชนทั้งสองฝาย   

 

 

 



๑๕๙ 

 

 

 

 อายตนะ     

 ที่ตอ  เครื่องติดตอ  แดนตอความรู   เครื่องรู และสิ่งที่ถูกรู เชน ตาเปนเครื่องรู รูปเปน              

สิ่งที่รู หูเปนเครื่องรู เสียงเปนสงที่รู เปนตน จัดเปน  ๒ ประเภท ไดแก   

 ๑. อาตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖   

 ๒. อายตนะภายนอก หมายถึง  เครื่องตอภายนอก สิ่งที่ถูกรู มี ๖ คือ ๒.๑  รูป คือ รูป ๒.๒  

สัททะ คือ เสียง  ๒.๓  คันธะ คือ กลิ่น   ๒.๔ รส คือ รส  ๒.๕  โผฏฐัพพะ  คือ สิ่งตองกาย ๒.๖ 

ธัมมะ หมายถงึ ธรรมารมย  คือ อารมณท่ีเกิดกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู อารมณ ๖ ก็เรียก  

 อายตนะภายใน    

 เครื่องตอภายใน เครื่องรับรู มี  ๖ คือ ๑. จักขุ คือ ตา  ๒.  โสตะ คือ หู  ๓. ฆานะ คือ จมูก 

๔. ชิวหา คือ ลิ้น  ๕. กาย คือ กาย  ๖. มโน  คือ  อินทรีย ๖  ก็เรียก   

 อริยวัฑฒิ  ๕   

 ความเจริญอยางประเสริฐ หลักความเจริญของอารยชน มี ๕ คือ  ๑. ศรัทธา ความเชื่อ 

ความมั่นใจในพระรัตนตรัย  ในหลักแหงความจริง ความดีอันมีเหตุผล  ๒.ศีลความประพฤติดี มีวินัย 

เลี ้ยงชีพสุจริต  ๓.  สุตะ การเลาเรียน  สดับฟง  ศึกษาหาความรู ๔. จาคะ  การเผื่อแผเสียสละ  

เอื้อเฟอ  มีนํ้าใจชวยเหลือ ใจกวาง  พรอมที่จะรับฟงและรวมมือ ไมคับแคบ  เอาแตตัว  ๕.  ปญญา 

ความรอบรู รูคิด  รูพิจารณา  เขาใจเหตุผล รูจักโลกและชีวิตตามความเปนจริง  

 อิทธิบาท  ๔   

 คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย มี ๔ ประการ  

 ๑. ฉันทะ  ความพอใจ  คือ ความตองการที่จะทําใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอแลวปรารถนา

จะทํา   ใหไดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป   

 ๒. วิริยะ  ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอา

ธุระไมทอถอย   

 ๓. จิตตะ ความคิด คือ  ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝไม

ปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอย  

 ๔. วิมังสา  ความไตรตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใชปญญาพิจารณา ใครครวญ ตรวจตรา

หาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้น  มีการวางแผน วัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 

ตัวอยางเชน  ผูทํางานทั่ว ๆ ไปอาจจําสั้น ๆ วา รักงาน  สูงาน ใสใจงาน และทํางานดวยปญญา  

 อุบาสกธรรม ๗   

 ธรรมที ่เปนไปเพื ่อความเจริญของอุบาสก  ๑. ไมขาดการเยี ่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ             

๒. ไมละเลยการฟงธรรม  ๓. ศึกษาในอธิศีล  ๔. มีความเลื่อมใสอยางมากในพระภิกษุทุกระดับ          

๕. ไมฟงธรรมดวยตั้งใจจะคอยเพงโทษติเตียน  ๖. ไมแสวงหาบุญนอกหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา  

๗. กระทําการสนับสนุน คือ ขวนขวายในการอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา  



๑๖๐ 

 

 

 

 อุบาสกธรรม ๕   

 สมบัติของอุบาสก ๕ คือ  ๑. มีศรัทธรา  ๒. มีศีลบริสุทธิ์  ๓. ไมถือมงคลตื่นขาว  เชื่อกรรม 

ไมเชื่อมงคลคือมุงหวังผลจากการกระทํา และการงานมิใชจากโชคลาภ และสิ่งที่ตื่นกันวาขลังศักดิ์สิทธิ์  

๔. ไมแสวงหาเขตบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา  ๕. ขวนขวายในการอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา   

 อุบาสกธรรม  ๗   

 ผูใกลชิดพระศาสนาอยางแทจริง ควรตั้งตนอยูในธรรมที่เปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสก 

มี ๗ ประการ ไดแก  ๑. ไมขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ  ๒. ไมละเลยการฟงธรรม  ๓. ศึกษา

ในอธิศีล คือ ฝกอบรมตนใหกาวหนาในการปฏิบัติรักษาศีลขั้นสูงขึ้นไป  ๔. พรั่งพรอมดวยความ

เลื่อมใส ในพระภิกษุทั้งหลายทั้งที่เปนเถระ นวกะ และปูนกลาง  ๕. ฟงธรรมโดยความตั้งใจ มิใช มา

จ ับผ ิด  ๖. ไม แสวงหาทักข ิไณยภายนอก หลักคําสอนนี ้  ค ือ ไม แสวงหาเขตบุญนอกหลัก

พระพุทธศาสนา  ๗. กระทําความสนับสนุนในพระพุทธศาสนานี้ คือ เอาใจใสทํานุบํารุงและชวย

กิจกรรม  

 อุเบกขา   

 มี ๒ ความหมายคือ  ๑. ความวางใจเปนกลาง ไมเองเอียงดวยชอบหรือชัง ความวางใจ            

เฉยได ไมยินดียินราย เมื่อใชปญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้นโดยสมควรแกเหตุและรูวาพึงปฏิบัติ

ตอไปตามธรรม หรือตามควรแกเหตุนั้น  ๒. ความรูสึกเฉย ๆ ไมสุข ไมทุกข เรียกเต็มวาอุเบกขา

เวทนา (อทุกขมสุข)   

 อุปาทาน ๔   

 ความยึดมั่น ความถือมั่นดวยอํานาจกิเลส ความยึดติดอันเนื่องมาแตตัณหา ผูกพันเอา

ตัวตนเปนที ่ตั ้ง  ๑. กามุปาทาน ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที ่นาใคร           

นาพอใจ ๒. ทิฏุปาทาน ความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี คือ ความเห็น ลัทธิ หรือหลักคําสอนตาง ๆ                 

๓. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ หลักความประพฤติ ขอปฏิบัติ แบบแผน ระเบียบ

วิธี ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีตาง ๆ กัน ไปอยางงมงายหรือโดยนิยมวาขลัง วาศักดิ์สิทธิ์ มิได

เปนไปดวยความรู ความเขาใจตามหลักความสัมพันธแหงเหตุและผล  ๔. อัตตาวาทุปาทาน ความยึด

มั่นในวาทะวาตัวตน คือ ความถือหรือสําคัญ หมายอยูในภายในวามีตัวตน ที่จะได จะม ีจะเปน จะสูญ

สลาย ถูกบีบคั้น ทําลายหรือเปนเจาของ เปนนายบังคับบัญชาสิ่งตาง ๆ ไดไมมองเห็นสภาวะของสิ่ง

ทั้งปวง อันรวมทั้งตัวตนวาเปนแตเพียงสิ่งที่ประชุมประกอบกันเขา เปนไปตามเหตุปจจัยทั้งหลายที่มา

สัมพันธกันลวน ๆ   

 อุปนิสัย ๔   

 ธรรมที่พึ่งพิง หรือธรรมชวยอุดหนุน  ๑. สงฺขาเยกํ ปฏิเสวติ พิจารณาแลวจึงใชสอยปจจัย 

๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช เปนตน ที่จําเปนจะตองเกี่ยวของและมีประโยชน                   

๒. สงฺขาเยกํ อธิวาเสติ พิจารณาแลวอดกลั้นไดแก อนิฏฐารมณ ตาง ๆ มีหนาวรอน และทุกขเวทนา 
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เปนตน  ๓. สงฺขาเยกํ ปริวชฺเชติ พิจารณาสิ่งที ่เปนโทษ กออันตรายแกรางกาย และจิตใจแลว         

หลีกเวน  ๔. สงฺขาเยกํ ปฏิวิโนเทติ พิจารณาสิ่งที่เปนโทษ กออันตรายเกิดขึ้นแลว เชน อกุศลวิตก        

มีกามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก และความชั่วรายทั้งหลายแลวพิจารณาแกไข บําบัดหรือ

ขจัดใหสิ้นไป   

 โอตตัปปะ   

 ความเกรงกลัวตอความชั่ว  

 โอวาท   

 คํากลาวสอน คําแนะนํา  คําตักเตือน โอวาทของพระพุทธเจา ๓ คือ ๑. เวนจากทุจริต คือ 

ประพฤติชั่วดวยกาย วาจา ใจ (ไมทําชั่วทั้งปวง) ๒.ประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ 

(ทําแตความดี)  ๓. ทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมอง โลภ  โกรธ  หลง เปนตน (ทําจิตของ

ตนใหสะอาดบริสุทธิ์)   

 สังคมศาสตร     

 การศึกษาความสัมพันธของมนุษย โดยใชกระบวนการวิทยาศาสตร 

 สังคมศึกษา      

 การเรียนรูเพื่อพัฒนาตนใหอยูรวมในสังคมไดอยางมีคุณภาพ  

 คุณธรรม(virtue) และจริยธรรรม(moral or morality or ethics)   

 คุณธรรม  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี จริยธรรมมีความหมายเชนเดียวกับศีลธรรม  

หมายถึง ธรรมที่เปนขอประพฤติกรรมปฏิบัติความประพฤติหรือหนาที่ที่ชอบ ที่ควรปฏิบัติในการ

ครองชีวิต   ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรม จึงหมายถึง สภาพคุณงามความดีที่ประพฤติปฏิบัติหรือหนาที่ที่

ควรปฏิบัต ิในการครองชีว ิต หรือคุณธรรมตามกรอบจริยธรรม สวนศีลธรรมและจริยธรรม                        

มีความหมายใกลเคียงกัน คุณธรรมจะมีความหมายที่เนนสภาพ ลักษณะ หรือคุณสมบัติที่แสดงออก

ถึงความดีงาม สวนจริยธรรม มีความหมายเนนที่ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ดีงาม เปนที่ยอมรับ

ของสังคม นักวิชาการมักใชคําทั้งสองคํานี้ในความหมายนัยเดียวกันและมักใชคําสองคําดังกลาวควบคู

กันไป เปนคําวา คุณธรรมจริยธรรมซึ่งรวมความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือมีความหมาย

เนนทั้งสภาพ ลักษณะหรือคุณสมบัติ และความประพฤติอันดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม  

 การเมือง     

 ความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอํานาจในการจัดระเบียบสังคมเพื่อประโยชนและ

ความสงบสุขของสังคม มีความสัมพันธตอกันโดยรวมทั้งหมดในสวนหนึ่งของชีวิตในพื้นที่หนึ่งที่

เกี่ยวของกับอํานาจ อํานาจชอบธรรม หรืออิทธิพล และมีความสามารถในการดําเนินการได 

 ขอมูล    

 สิ่งที่ไดรับรูและยังไมมีการจัดประมวลใหเปนระบบ เมื่อจัดระบบแลวเรียกวา สารสนเทศ 
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 คานิยม      

 การกําหนดคุณคาและพัฒนาจนเปนบุคลิกภาพประจําตัว 

 คุณคา 

 ลักษณะที่พึงประสงค เชน ความดี ความงาม ความดีเปนคุณคาของจริยธรรม ความงาม

เปนคุณคาทางสุนทรียศาสตร สิ ่งที ่ตอบสนองความตองการไดเปนสิ ่งที ่มีคุณคา คุณคาเปนสิ่ง

เปลี่ยนแปลงได คุณคาเปลี่ยนไปไดตามเวลา และคุณคามักเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของ                   

ความเจริญ 

 บทบาท     

 การกระทําที่สังคมคาดหวังตามสถานภาพที่บุคคลครองอยู 

 หนาที่     

 เปนความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 

 สถานภาพ      

 ตําแหนงที่แตละคนครองอยูในสถานที่หนึ่ง ในชวงเวลาหนึ่ง 

 บรรทัดฐาน  

 ขอตกลงของสังคมที่กําหนดใหสมาชิกประพฤติ ปฏิบัติ บางทีเรียกปทัสถาน สามารถใช

บรรทัดฐานของสังคม (social norms) เปนมาตรฐานความประพฤติในทางจริยธรรมได ซึ ่งแยก

ออกเปน  

 ก. วิถีประชา (folkways) ไดแก แบบแผนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่สังคมยอมรับ และ 

ไดประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา มักเกี่ยวของกับเรื ่องการดําเนินชีวิต และในสวนที่เกี ่ยวของกับ

จริยธรรมจะไมมีกฎเกณฑเครงครัดแนนอนตายตัว 

 ข. กฎศีลธรรมหรือจารีต (mores) เปนมาตรฐานความประพฤติของสังคมที่มีการกําหนด

เกี่ยวกับจริยธรรมที่เขมขึ้น ในกรณีมีผูฝาฝนอาจมีการลงโทษ แมวาในบางครั้งจะไมมีการเขียนไวเปน

ลายลักษณอักษรก็ตาม เชน การลวนลามสตรีในชนบท ตองลงโทษดวยการเสียผี 

 ค. กฎหมาย (law) เปนมาตรฐานความประพฤติที่รัฐกําหนดใหสมาชิกของรัฐพึงปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติ และกําหนดวิธีการปฏิบัติการลงโทษสําหรับผูฝาฝน 

 สิทธิ      

 ขอเรียกรองของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 

 สิทธิทางศีลธรรม      

 เปนขอเรียกรองทางศีลธรรมของปจเจกชนซึ่งสังคมยอมรับ 

 

 

 



๑๖๓ 

 

 

 

 ประเพณี  

 เปนความประพฤติของคนหมูหนึ่ง อยูในที่แหงหนึ่ง ถือเปนแบบแผนกันมาอยางเดียวกัน

และสืบกันมานาน ประเพณี คือ กิจกรรมที ่มีรูปแบบของชุมชนหรือสังคมหนึ่งที ่จัดขึ ้นมาดวย

จุดประสงคใดจุดประสงคหนึ่ง และกําหนดการจัดกิจกรรมในชวงเวลาแนนอนสมํ่าเสมอ กิจกรรที่เปน

ประเพณอีาจมองไดอีกประการหนึ่งวาเปนแบบแผนการปฏิบัติของกลุมเฉพาะหรือทางศาสนา 

 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  

 คือการประกาศเจตนารมณ ในการรวมมือระหวางประเทศที่มีความสําคัญในการวางกรอบ

เบื้องตนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเปนเอกสารหลักดานสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชา

ใหญแหงสหประชาชาติ ใหการรับรองตามขอมติที่ ๒๑๗ A (III) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ โดย

ประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน 

 วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย  

 เปนการศึกษา วิเคราะหเกี ่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาในเรื่องเกี่ยวกับความเปนมา 

ปจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม

ทองถิ ่น ภูมิปญญาไทย รวมทั ้งวัฒนธรรมและภูมิปญญาของมนุษยชาติโลก ความสําคัญ และ

ผลกระทบที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนไทยและมนุษยชาติ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 สัมมาชีพ       

 การประกอบอาชีพสุจริตและเหมาะสมในสังคม 

 ประสิทธิภาพ   

 ความสามารถในการทํางานจนสําเร็จ หรือผลการกระทําที่ไดผลออกมาดีกวาเดิม รวมทั้ง 

การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา โดยไมใหเกิดความสูญเปลาหรือความสูญเสีย ทรัพยาการตาง ๆ 

พิจารณาไดจากเวลา แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร ปริมาณและคุณภาพ ฯลฯ 

 ประสิทธิผล     

 ระดับความสําเร็จของวัตถุประสงค หรือ ผลสําเร็จของงาน 

 สินคา    

 หมายความวาสิ ่งของที ่สามารถซื ้อขาย แลกเปลี ่ยน หรือโอนกันได ไมวาจะเกิดโดย

ธรรมชาติหรือเปนผลิตผลทางการเกษตร รวมตลอดถึงผลิตภัณฑทางหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

 ภูมิปญญา   

 สวนหนึ่งของประเพณี หรือเปนกิจกรรมเฉพาะตัวก็ได เชน พิธีถวายสังฆทาน พิธีบวชนาค  

พิธีบวชลูกแกว พิธีขอฝน พิธีไหวครู พิธีแตงงาน 

 มนุษยชาติ      

 การเกิดเปนมนุษยมาจาก มนุษย = ผูมีจิตใจสูง กับชาติ = เกิด โดยปกติหมายถึง มนุษย 

ทั่ว ๆ ไป 
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 มรรยาท     

 พฤติกรรมที ่สังคมกําหนดวาควรประพฤติเปนวัฒนธรรม วัดจากความเหมาะสมและ                

ไมเหมาะสม 

 ระบบ       

 การนําสวนตาง ๆ มาปรับเรียงตอใหทํางานประสานตอเนื่องกันจนดูเปนสิ่งเดียวกัน 

 กระบวนการ      

 กรรมวิธีหรือลําดับการกระทําซึ่งดําเนินการตอเนื่องกันไปจนสําเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง 

 วิเคราะห     

 การแยกแยะใหเห็นคุณลักษณะของแตละองคประกอบ 

 เศรษฐกิจ  

 ความรูเกี ่ยวกับการกิน การอยูของมนุษยในสังคม วาดวยทรัพยากรที่มีจํากัดการผลิต              

การกระจายผลผลิต และการบริโภค 

 สหกรณ  แปลวาการทํางานรวมกัน การทํางานรวมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะวาตองรวมมือกัน

ในทุกดาน ทั้งในดานงานที่ทําดวยรางกาย ทั้งในดานงานที่ทําดวยสมอง และงานการที่ทําดวยใจ        

ทุกอยางนี้ขาดไมไดตองพรอม (พระราชดํารัสพระราชทานแกผูนําสหกรณการเกษตร สหกรณนิคม

และสหกรณประมงทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิตดาลัย  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖)  

 ทรัพยสินทางปญญา     

 หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐคิดคน หรือสรางสรรคของมนุษย  ซึ่งเนนที่ผลผลิต

ของสติปญญาและความชํานาญ โดยไมคํานึงถึงชนิด ของการสรางสรรคหรือวิธีในการแสดงออก 

ทรัพยสินทางปญญา อาจเปนสิ่งที่จับตองได เชนสินคา ตาง ๆ หรือ เปนสิ่งที่จับตองไมได เชน  บริการ 

แนวความคิด กรรมวิธีและทฤษฎีตาง ๆ เปนตน  ทรัพยสินทางปญญามี ๒ ประเภท ทรัพยสินทาง

อุตสาหกรรม (Industrial property) และลิขสิทธิ์ (Copyright) 

 ๑. ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม  มีสิทธิบัตร แบบผังภูมิของวงจรรวม  เครื่องหมายการคา 

ความลับทางการคา  ชื่อทางการคา   สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร   

         สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  หมายความวา ชื่อ สัญลักษณ หรือสิ่งอื่นใดที่ใชเรียกหรือใชแทน

แหลงภูมิศาสตร และทีสามารถบงบอกวาสินคาที่เกิดจากแหลงภูมิศาสตรนั้นเปน สินคาที่มีคุณภาพ 

ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตรดังกลาว 

 ๒. ลิขสิทธิ์  คือ  งานหรือความคิดสรางสรรคในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 

งานภาพยนตร หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรณคดี หรือแผนกศิลปะ แผนกวิทยาศาสตร ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้ง

สิทธิขางเคียง   

 เหตุ     

 ภาวะเง่ือนไขที่จําเปนที่ทําใหสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามมา เรียกวา ผล 
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 เหตุการณ     

 ปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

 อํานาจ       

 ความสามารถในการบีบบังคับใหสิ่งหนึ่ง (คนหนึ่ง...) กระทําตามท่ีปรารถนา 

 อิทธิพล      

 อํานาจบังคับท่ีกอใหเกิดความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 เอกลักษณ      

 ลักษณะที่มีความเปนหนึ่งเดียว ไมมีที่ใดเหมือน 

 ตํานาน     

  เปนเรื่องเลาตอกันมาและถูกบันทึกขึ้นภายหลัง 

 พงศาวดาร  

 คือ การบันทึกเหตุการณที ่เกิดขึ ้นตามลําดับเวลา ซึ ่งสวนใหญจะเปนเรื ่องราวที ่กับ

พระมหากษัตริย และราชสํานัก 

 อดีต      

 คือ เวลาที่ลวงมาแลว ความสําคัญของอดีต คือ อดีตจะครอบงําความคิดและความรูของเรา

อยางกวางขวางลึกซึ้ง อดีตที่เกี่ยวของกับกลุมคน/ความสําคัญที่มีตอเหตุการณและกลุมคนจะถูก

นํามาเชื่อมโยงเขาดวยกัน 

 นักประวัติศาสตร      

 เปนผูบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น ผูสรางประวัติศาสตรขึ ้นจากหลักฐานประเภทตาง ๆ               

ตามจุดมุงหมายและวิธีการคิด ซึ่งงานเขียนอาจนําไปสูการเปนวิชาประวัติศาสตรไดในที่สุด 

 ความมุงหมายในการเขียนประวัติศาสตร 

 - นักประวัติศาสตรรุนเกา มุงสูการรวมชาติ/รับใชการเมือง 

 -  นักประวัติศาสตรรุ นใหม มุ งที ่จะหาความจริง (truth) จากอดีตและตีความโดย

ปราศจากอคติ (bias) 

 หลักฐานประเภท ตาง ๆ      

 จะใหขอเท็จจริงบางประการ ซึ่งจะนําไปสูความจริงในที่สุดโดยมีวิธีการแบงประเภทของ

หลักฐานหลายแบบ เชน หลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตรและหลักฐานสมัยประวัติศาสตรแบบหนึ่ง 

หลักฐานประเภทลายลักษณอักษรและหลักฐานที่ไมใชลายลักษณแบบหนึ่ง หรือหลักฐานชั้นตนและ

หลักฐานชั้นรอง (หรือหลักฐานชั้นที่หนึ่ง  ชั้นที่สอง ชั้นที่สาม) อีกแบบหนึ่ง หลักฐานที่จะถูกประเมิน

วานาเชื่อถือที่สุด คือ หลักฐานที่เกิดรวมสมัยหรือเกิดโดยผูที่รู เห็นเหตุการณนั้น ๆ แตกระนั้นนัก

ประวัติศาสตรก็จะตองวิเคราะหทั้งภายในและภายนอกกอนดวยเชนกัน เนื่องจากผูที่อยูรวมสมัยก็

ยอมมีจุดมุงหมายสวนตัวในการบันทึก ซึ่งอาจทําใหเลือกบันทึกเฉพาะเรื่องบางเรื่องเทานั้น 
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 อคติ    

 คือ ความลําเอียง ไมตรงตามความเปนจริง เปนธรรมชาติของมนุษยทุกคน ซึ่งผูที่เปนนัก

ประวัติศาสตรจะตองตระหนักและควบคุมใหได 

 ความเปนกลาง     

 คือ การมองดวยปราศจากความรูสึกอคติจะเกิดขึ้นไดหากเขาใจธรรมชาติของหลักฐาน                

แตละประเภท เขาใจปรัชญาและวิธีการทางประวัติศาสตร เขาใจจุดมุงหมายของผูเรียน ผูบันทึก

ประวัติศาสตร (นั่นคือ เขาใจวาบันทึกเพ่ืออะไร เพราะเหตุใด) 

 ความจริงแท   (real truth)     

 คือ ความจริงที่คงอยูแนนอนนิรันดร เปนจุดหมายสูงสุดที่นักประวัติศาสตรมุงแสวงหา              

ซึ่งจะตองอาศัยความเขาใจและความจริงที่อยูเบื้องหลังการเกิดพฤติกรรมและเหตุการณตาง ๆ (ที่

มนุษยเปนผูสราง) ซึ่งการแสวงหาความจริงแท ตองอาศัยความสมบูรณของหลักฐานและกระบวนการ

ทางประวัติศาสตรที่ละเอียด ถี่ถวน กินเวลายาวนาน แตนี้คือ ภาระหนาที่ของนักประวัติศาสตร 

 ผูสอนวิชาประวัติศาสตร      

 คือ ผูนําความรูทางประวัติศาสตรมาพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู เจตคติและทักษะในการใช

กระบวนการวิทยาศาสตรในการแสวงหาความจริงและความจริงแทจะตองศึกษาผลงานของนัก

ประวัติศาสตรและเลือกเนื้อหาประวัติศาสตรที ่เหมาะสมกับวัยของผู เรียน โดยตองเปนไปตาม

จุดประสงคของหลักสูตรและสอดคลองธรรมชาติของประวัติศาสตร 

 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร    

  เปนการศึกษาเรื่องการนับเวลา และการแบงชวงเวลาตามระบบตาง ๆ ทั้งแบบไทย สากล 

ศักราชที่สําคัญ ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และการแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร ทั้งนี้เพ่ือใหผูเรียน

มีทักษะพื้นฐานสําหรับการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร สามารถเขาเหตุการณทางประวัติศาสตร

ที่สัมพันธกับอดีต ปจจุบัน และอนาคต ตระหนักถึงความสําคัญในความตอเนื่องของเวลา อิทธิพลและ

ความสําคัญของเวลาที่มีตอวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย 

 วิธีการทางประวัติศาสตร  

 หมายถึงกระบวนการในการแสวงหาขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ซึ ่งเกิดจากวิธีวิจัย

เอกสารและหลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหมทางประวัติศาสตรบนพื้นฐานของ

ความเปนเหตุเปนผล และการวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี ้

 หนึ่ง   การกําหนดเปาหมายหรือประเด็นคําถามที่ตองการศึกษา แสวงหาคําตอบดวยเหตุ 

และผล (ศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด) 

 สอง   การคนหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และไม

เปนลายลักษณอักษร ซึ่งไดแก วัตถุโบราณ รองรอยถ่ินที่อยูอาศัยหรือการดําเนินชีวิต 
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 สาม   การวิเคราะหหลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความนาเชื่อถือ การประเมิน

คุณคาของหลักฐาน) การตีความหลักฐานอยางเปนเหตุเปนผล มีความเปนกลาง และปราศจากอคต ิ

 สี่   การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม ดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจากหลักฐานอยาง

เครงครัดโดยไมใชคานิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเขาใจความคิด

ของคนในยุคนั้นหรือนําตัวเขาไปอยูในยุคสมัยที่ตนศึกษา 

 หา    การนําเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล โดยใชภาษาที่เขาใจงาย มี

ความตอเนื่อง นาสนใจ ตลอดจนมีการอางอิงขอเท็จจริง เพื่อใหไดงานทางประวัติศาสตรที่มีคุณคา

และมีความหมาย 

 พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน     

 เปนการศึกษาเรื่องราวของสังคม มนุษยในบริบทของเวลาและสถานที่ โดยทั่วไปจะแยก

เรื่องศึกษาออกเปนดานตาง ๆ ไดแก การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

และความสัมพันธระหวางประเทศ โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาในกลุมสังคม มนุษยกลุมใดกลุมหนึ่ง 

เชน ในทองถิ ่น/ประเทศ/ภูมิภาค/โลก โดยมุ งศึกษาวาสังคมนั้น ๆ ไดเปลี ่ยนแปลงหรือพัฒนา

ตามลําดับเวลาไดอยางไร เพราะเหตุใด จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงมีปจจัยใดบาง ทั้งทางดานภูมิศาสตร

และปจจัยแวดลอมทางสังคม ที่มีผลตอพัฒนาการหรือการสรางสรรควัฒนธรรม และผลกระทบของ

การสรางสรรคของมนุษยในดานตาง ๆ เปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจอดีตของสังคมมนุษยในมิติของ

เวลาและความตอเนื่อง 

 ภูมิศาสตร      

 เปนคําที่มาจากภาษากรีก (Geography) หมายถึงการพรรณนาลักษณะของโลกเปนศาสตร

ทางพ้ืนที่  เปนความรูที่วาดวยปฏิสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ในขอบเขตหนึ่ง 

 ลักษณะทางกายภาพของภูมิศาสตร    

 หมายถึง ลักษณะที่มองเห็นเปนรูปราง รูปทรง โดยสามารถมองเห็นและวิเคราะหไปถึง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะของธรณี

สัณฐานวิทยาภูมิอากาศวิทยา ภูมิศาสตรดิน ชีวภูมิศาสตรพืช ภูมิศาสตรสัตว  ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม

ตาง ๆ เปนตน 

 ปฏิสัมพันธระหวางกัน       

 หมายถึงวิธีการศึกษา หรือวิธีการวิเคราะห พิจารณาสําหรับศาสตรทางภูมิศาสตรไดใช

สําหรับการศึกษาพิจารณา คิดวิเคราะห สังเคราะหถึงสิ่งตาง ๆ  ที่มีผลตอกันระหวางสิ่งแวดลอมกับ

มนุษย (Environment) ทางกายภาพ ดวยวิธีการศึกษาพิจารณาถึง 
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 ความแตกตาง  

 ความเหมือนระหวางพื้นที่หนึ่งๆ กับอีกพ้ืนที่หนึ่ง  หรือระหวางภูมิภาคหนึ่งกับภูมิภาคหนึ่ง 

โดยพยายามอธิบายถึงความแตกตาง ความเหมือน  รูปแบบของภูมิภาค และพยายามขีดเสนสมมุติ 

แบงภูมิภาคเพ่ือพิจารณาวิเคราะห   ดูสัมพันธภาพของภูมิภาคเหลานั้นวาเปนอยางไร 

 ภูมิศาสตร       

 คือ ภาพปฏิสัมพันธของธรรมชาติ มนุษย และวัฒนธรรม รูปแบบตาง ๆ ถาพิจารณาเฉพาะ

ปจจัยทางธรรมชาติ จะเปนภูมิศาสตรกายภาพ (Physical Geography) ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยที่

เกี่ยวของกับมนุษย เชน ประชากร วิถีชีวิต ศาสนา ความเชื่อ การเดินทาง การอพยพจะเปนภูมิศาสตร

มนุษย (Human Geography) ถาพิจารณาเฉพาะปจจัยที่เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน การตั้งถิ่นฐาน 

การคมนามคม การคา การเมือง จะเปนภูมิศาสตรวัฒนธรรม (Cultural Geography)  

 ภูมิอากาศ    

 คือ ภาพปฏิสัมพันธขององคประกอบอุตุนิยมวิทยา รูปแบบตาง ๆ เชน ภูมิอากาศ                

แบบรอนชื้น ภูมิอากาศแบบอบอุนชื้น ภูมิอากาศแบบรอนแหงแลง ฯลฯ 

 ภูมิประเทศ     

 คือ ภาพปฏิสัมพันธขององคประกอบแผนดิน เชน หิน ดิน ความตางระดับทําใหเกิดภาพ

ลักษณะรูปแบบตาง ๆ เชน พื้นที่แบบภูเขา พื้นที่ระบบลาด    เชิงเขา พ้ืนที่ราบ พื้นที่ลุม ฯลฯ 

 ภูมิพฤกษ      

 คือ ภาพปฏิสัมพันธของพืชพรรณ อากาศ ภูมิประเทศ ดิน สัตวปา ในรูปแบบตาง ๆ เชน 

ปาดิบ ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาทุงหญา ฯลฯ 

 ภูมิธรณี      

 คือ ภาพปฏิสัมพันธของแร หิน โครงสรางทางธรณี ทําใหเกิดรูปแบบทางธรณีชนิดตาง ๆ 

เชน ภูเขาแบบทบตัว ภูเขาแบบยกตัว ที่ราบนํ้าทวมถึง ชายฝงแบบยุบตัว ฯลฯ 

 ภูมิปฐพี      

 คือ ภาพปฏิสัมพันธของแร หิน ภูมิประเทศลักษณะอากาศ พืชพรรณ ทําใหเกิดดินรูปแบบ 

ตาง ๆ เชน แดนดินดํา มอดินแดง ดินทรายจัด ดินกรด ดินเค็ม ดินพรุ ฯลฯ 

 ภูมิอุทก      

 คือ ภาพปฏิสัมพันธของแผนดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิธรณี พืชพรรณ  ทําใหเกิด

รูปแบบแหลงนํ้าชนิดตาง ๆ เชน แมนํ้า ลําคลอง หวย หนอง บึง ทะเล ทะเลสาบ มหาสมุทร นํ้าใตดิน  

นํ้าบาดาล ฯลฯ 
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 ภูมิดารา      

 คือ ภาพปฏิสัมพันธของดวงดาว กลุ มดาว เวลา การเคลื ่อนการโคจรของ ดาวฤกษ                

ดาวเคราะห ทําใหเกิดรูปแบบปรากฏการณตาง ๆ เชน การเกิดกลางวันกลางคืน ขางขึ้น-ขางแรม 

สุริยุปราคา ตะวันออมเหนือ ตะวันออมใต ฯลฯ 

 ภัยพิบัติ    

 เหตุการณที่กอใหเกิดความเสียหายและสูญเสียอยางรุนแรง เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและ

กระทําของมนุษย จนชุมชนหรือสังคมที่เผชิญปญหาไมอาจรับมือ เชนดินถลม สึนามิ  ไฟปา  ฯลฯ 

 แหลงภูมิศาสตร   

 หมายความวา พื้นที่ของประเทศ เขต ภูมิภาคและทองถิ่น และใหหมายความรวมถึงทะเล 

ทะเลสาบ แมนํ้า ลํานํ้า เกาะ ภูเขา หรือพ้ืนที่อ่ืนทํานองเดียวกันดวย 

 เทคนิคทางภูมิศาสตร     

 หมายถึง แผนที่ แผนภูมิ แผนภาพ และกราฟ ภายถายทางอากาศ และภาพถายจาก

ดาวเทียม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สื่อที่สามารถคนขอมูลทางภูมิศาสตรได 

 มิติทางพื้นที่      

  หมายถึง การวิเคราะห พิจารณาในเรื่องขององคประกอบทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับเวลา 

สถานที่ ปจจัยแวดลอม และการกระจายของพื้นที่ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งความกวาง ยาว สูง ตาม

ขอบเขตที่กําหนด หรือสมมุติพ้ืนที่ขึ้นมาพิจารณา 

 การศึกษารูปแบบทางพื้นที่       

 หมายถึง การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่หรือมิติทางพื้นที่ของ   สังคมมนุษย ที่ตั้งถิ่นฐาน

อยู มีการใชและกําหนดหนวยเชิงพื้นที่  ที่ชัดเจน มีการอาศัยเสนที่เราสมมุติขึ้น อาศัยหนวยตาง ๆ 

ขึ้นมากําหนดขอบเขต ซึ่งมีองคประกอบลักษณะทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

การเมือง และลักษณะทางพัฒนาการของมนุษยที่เดนชัด สอดคลองกันเปนพื้นฐานในการศึกษา 

แสวงหาขอมูล 

 ภูมิศาสตรกายภาพ   

 หมายถึง ศาสตรที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ ถึงความเปนมา ความเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาการไปตามยุคสมัย โดยมีขอบเขตที่กลาวถึง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ              

ภูมิปฐพี (ดิน) ภูมิอากาศ (ลมฟาอากาศ บรรยากาศ) และภูมิพฤกษ (พืชพรรณ ปาไม ธรรมชาติ) 

รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่มีผลตอ

ชีวิตและความเปนอยูของมนุษย 

 สิ่งแวดลอม   

  สิ่งที่อยูรอบ ๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งและมีอิทธิพลตอสิ่งนั้น อาทิ อากาศ นํ้า ดิน ตนไม สัตว ซึ่ง

สามารถถูกทําลายไดโดยการขาดความระมัดระวัง 
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 สิ่งแวดลอมทางภายภาพ     

 หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยาง ยกเวนตัวมนุษยและผลงาน และมนุษย สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

ไดแก ภูมิอากาศ ดิน พืชพรรณ สัตวปา ธรณสีัณฐาน (ภูเขาและที่ราบ) บรรยากาศ มหาสมุทร แรธาตุ 

และนํ้า 

 อนุรักษ    

 การรักษา จัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หรือการรักษาปองกันบางสิ่ง

ไมให    เปลี่ยนแปลง สูญหายหรือถูกทําลาย 

 ภูมิศาสตรมนุษย และสิ่งแวดลอม  

 หมายถึง ศาสตรที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย วิถีชีวิตและความเปนอยู กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดลอมดานสังคมทั้งในเมืองและทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม 

สาเหตุและผลกระทบท่ีมีตอมนุษย ปญหาและแนวทางแกปญหาทางสังคม 

 กรอบทางพื้นที่ (Spatial Framework)     

 หมายถึง การวางขอกําหนดหรือขอบเขตของพื้นที่ในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแบบ

รูปแบบกระจายของสิ่งตาง ๆ บนผิวโลกสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อใหเราเขาใจลักษณะโลกของมนุษยดีขึ้น 

เชน การกําหนดใหมนุษย และวัฒนธรรมของมนุษยดีข้ึน เชน การกําหนดใหมนุษยและวัฒนธรรมของ

มนุษยกรอบพ้ืนที่ของโลกท่ีมีลักษณะเปนภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ทองถิ่น ฯลฯ สําหรับ

การวิเคราะห หรือศึกษาองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง เฉพาะเรื่อง 

 รูปแบบทางพื้นที่ (Spatial Form)     

 หมายถึง ขอเท็จจริง เครื่องมือ หรือวิธีการ โดยเฉพาะกลุมของขอมูลที่ไดมา เปนตนวา 

ความสัมพันธทางพื้นที่แบบรูปแบบของการกระจาย การกระทําระหวางกัน เครื่องมือที่ใช ไดแก แผน

ที่ ภาพถาย ฯลฯ 

 พื้นที่หรือระวางที่(Space)      

 หมายถึง ขอบเขตทางพื้นที่ในการวิเคราะหทางภูมิศาสตร เปนการศึกษาพื้นที่ในมิติตาง ๆ 

ตามระวางที่ (Spatiak study) ที่กําหนดขึ้นมีขอบเขตชัดเจน อาจจะมีการกําหนดเปนเขตบริเวณ 

สถานที่ นํามิติของความกวาง ความลึก ความสูง ความยาว รวมทั้งมิติทางเวลา ในเขตพื้นที่ตาง ๆ 

ตามที่เรากําหนด ขอบเขตระหวางที่ ดวยเครื่องมือ เสนสมมติและเทคนิคทางภูมิศาสตรตาง ๆ เชน 

แผนที่ ภาพถาย ฯลฯ อาจจะจําแนกเปนเขต ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด เมือง ชุมชน ทองถิ่น ฯลฯ      

ที่เฉพาะเจาะจงไป มีการพิจารณา วิเคราะหถึงการกระจายและสัมพันธภาพของมนุษยบนผิวโลก และ

ลักษณะทางพ้ืนที่ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย และการที่ใชประโยชนจากพ้ืนโลก สัมพันธจากถิ่นฐาน

ของมนุษย และการที่ใชประโยชนจากพื้นโลก สัมพันธภาพระหวางสังคมมนุษยกับสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งในการศึกษาความแตกตางเชิงพื้นที่ (Area difference) 
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 มิติสัมพันธเชิงทําเลที่ตั้ง      

 หมายถึง การศึกษาความแตกตางหรือความเหมือนกันของสังคมมนุษยในแตละสถานที่ ใน

ฐานะที่ความแตกตางและเหมือนกันนั้นอาจมีความเก่ียวเนื่องกับความแตกตางและความเหมือนกันใน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางการเมือง และการศึกษาภูมิ

ทัศนที่แตกตางกันในเรื่ององคประกอบ ปจจัย ตลอดจนแบบรูปการกระจายของมนุษยบนพื้นโลก 

และการที่มนุษยใชประโยชนจากพื้นโลก เหตุไรมนุษยจึงใชประโยชนจากพื้นโลก แตกตางกันใน

สถานที่ตางกัน และในเวลาที่ตางกัน มีผลกระทบอยางไร 

 ภาวะประชากร    

 รายละเอียดขอเท็จจริงเกี ่ยวกับประชากรในเรื ่องสําคัญ 3 ดาน คือขนาดประชากร                 

การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ และองคประกอบของประชากร 

 ขนาดของประชากร      

 จํานวนประชากรทั้งหมดของเขตพ้ืนที่หนึ่งพื้นที่ ณ เวลาที่กลาวถึง 

 การกระจายตัวเชิงพื้นที่   

 การที่ประชากรกระจายตัวกันอยูในสวนตาง ๆ   ของพ้ืนที่หนึ่งพื้นที่ ณ เวลาที่กลาวถึง 

 องคประกอบของประชากร  

 ลักษณะตาง ๆ ที ่มีส วนผลักดันใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงขนาดหรือจํานวนประชากร 

องคประกอบของประชากรเปนดัชนีอยางหนึ่งที่ชี ้ใหเห็นถึงคุณภาพของประชากร องคประกอบ

ประชากรที่สําคัญ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ การสมรส 

 การเปลี่ยนแปลงประชากร     

 องคประกอบสําคัญที ่ทําใหเกิดกรเปลี ่ยนแปลงประชากร คือ การเกิด การตาย และ                

การยายถิ่น 

 

 




